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مقدمة

اإخواننا معلمي ومعلمات ال�شف الثاين ي�شرُّنا اأن ن�شع بني اأيديكم الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة لل�شف 

الثاين وفًقا ملنهجية نهج القراءة املبكرة، وقد اعتمد هذا الدليل على درو�س كتاب القراءة لل�شف الثاين الأ�شا�شي، واملفردات 

التي �شبق للتالميذ درا�شتها يف ال�شف  الأول؛ بهدف املواءمة بني ما تعلمه التالميذ يف ال�شف الأول ، وا�شتثمار ما هو 

موجود يف كتاب القراءة لل�شف الثاين حتى تتعزز املهار ات القرائية لدى التالميذ.

ن هذا الدليل الإر�شادي جوانب ثالثة اأولها : مراجعة الأ�شوات مبا ت�شمله من وعي �شوتي، واأ�شوات  وقد ت�شمَّ

الدرو�س  وردت يف  التي  املفردات  وثانيها:  الدر�س،  وروده��ا يف  تكرر  التي  اللغوية  اهرة  الظَّ اإىل حتديد  بالإ�شافة  احل��روف، 

وهي بحاجة اإىل تو�شيح، فقد مت حتديد جمموعة من ال�شرتاتيجيات احلديثة واملنا�شبة لتو�شيح هذه املفردات منها: 

دة، وثالثها: الفهم القرائي للن�شو�س الواردة يف الكتاب، حيث مت  ياق، وامل�شتقات، واملعاين املتعدِّ ا�شرتاتيجية مفاتيح ال�شِّ

ع من خالل ال�شورة اأو  ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات لتو�شيح هذه الن�شو�س وت�شهيل فهمها، ومن هذه ال�شرتتيجيات: التوقُّ

ع يف اأثناء القراءة والأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة، وا�شرتاتيجية الّتلحني  العنوان والتَّلخي�س، واملراقبة الذاتية، والتوقُّ

واحلمولة الفكرية.

ويهدف هذا الدليل الإر�شادي يف جمملة اإىل تقدمي العون للمعلمني واملعلمات يف اأثناء تنفيذ مهامهم التعليمية؛ 

وذلك من اأجل اإك�شاب التالميذ الجتاهات القرائية ومهاراتها املختلفة.

اآملني اأن ي�شهم هذا الدليل الإر�شادي يف تنمية قدرات املعلمني واملعلمات؛ بهدف الإرتقاء مب�شتوى اأبنائنا التالميذ 

وتنمية مهاراتهم.

واأخرًا ن�شاأل اهلل اأن يوفقنا جميًعا ملا يحبه وير�شاه اإنه ويلُّ ذلك والقادر عليه.

                                                                                     املوؤلفون،،، 
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امل�سفوفة العامة للمو�سوعات )ال�سف  - الثاين(   -  الف�سل الدرا�سي  ) الأول(      

وع
ال�سب

ا

حدة
ا�سرتاتيجية الفهم القرائياملفرداتاحلروفعنوان الدر�سالو اال�سرتاتيجيةالكلمة

ول
الأ

ىل
لأو

ا

      لذيذ – البّناءيبيٌت جميٌل 
 حتمل 

 مفاتيح ال�سياق
ورة والعنوان املعاين املتعددة الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانمفاتيح ال�سياق    َتِخيُط - الإبرةبالبنت تخيط ثوبًا الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

احلظرية – احليوان - يزورانح حظرية احليوان 
 يزوران -  ي�ساهدان- �سمني

مفاتيح ال�سياق
ورة والعنوانامل�ستقات الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوان  مفاتيح ال�سياقالبقالة – ذَهَب - وَجَد)ب( مراجعةيف البقالة  الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوان    مفاتيح ال�ساقاحلديقة – تقطف - حاِفْظ)ح( مراجعةيف احلديقة الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوان          --ال�سعد - جتنوانن�سيد وطني الّتلحني واحلمولة الفكرّيةالّتوقع من خالل ال�سّ

نية
لثا

ا

ورة والعنواناملعاين املتعددةعا َد)ن( مراجعةالّراعي الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنواناملعاين املتعددة �ساعة -ال�ّساعةع�سامي ير�سم �ساعة الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

اأ            )ن( مراجعةالو�سوء ورة والعنوانمفاتيح ال�سياقاحلو�ص – الفر�ساُة - يتو�سّ الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوان   مفاتيح ال�سياقفاكهة - الب�ستان)ي( مراجعةيف ب�ستان عّمي الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوان  مفاتيح ال�سياقطعام – طبق - املائدةخاأ�سرة �سالح يف نزهة الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

لثة
لثا

باحا ورة والعنوانمفاتيح ال�سياقا�ستيقَظ – مبكرًا- عادة ح�سنة)ع( مراجعةيف ال�سّ الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنواناملعاين املتعددة �سعيٌد �صعلى املائدة الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوان  مفاتيح ال�ساقالربامج - غروبماأمام الّتلفاز الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ

عة
راب

ال

ي – اأرفُعهـاأّمي     اأُمِّ
ت�سهُر – اأدعو - ال�سعادة

املعاين املتعددة
ورة والعنوانامل�ستقات الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

وَقَف – ماهٌرواأبي بّناء
 �سارك – اإتقان - َيُحثُّ

املعاين املتعددة
ورة والعنوانمفاتيح ال�سياق الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

اأحمُد – ي�سرُياأيف الطريق
 اأمِلُك – يتيُم - َرِحَمه

  املعاين املتعددة
ورة والعنوانمفاتيح ال�سياق الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

�سة
خلام

ا

جماعة ً – �سْمعًا – نظام�صيف امل�سحد
 طاعًة – خ�سوع - �سار

   امل�ستقات
ورة العنوان مفاتيح ال�سياق الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ

الّتلحني واحلمولة الفكرّيةالّتوقع من خالل العنوان      ---------         َنْحو - ا�سرح - كرب)�ص( مراجعةن�سيد يف امل�سحد

التمرينات  - البدنية - مفيدة)ع( مراجعةيف امللعب
- ملعب  التعاون – �َسدَّ

مفاتيح ال�سياق
ورة والعنوانامل�ستقات الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانمفاتيح ال�سياقفراغي – اأَْزعَج - احليلجرياين الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ
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امل�سفوفة العامة للمو�سوعات )ال�سف  - الثاين(   -  الف�سل الدرا�سي  )الثاين(      

ا�سرتاتيجية الفهم القرائياملفرداتاحلروفعنوان الدر�سالوحدةاال�سبوع اال�سرتاتيجيةالكلمة

الأول 

ال�ساد�سة

باح )ر(طابور ال�سّ
ذهب –األقى

 َفِرًحا –فري�سة
اإعجاًبا - َيْقرَع – منتظمة - َحيَّوا

املعاين املتعّددة 
امل�ستقات

مفاتيح ال�سياق
ورة والعنوان الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ف ورة والعنوانامل�ستّقاتتعّجَب –يجُب- اأح�سنَت)ي(مراجعةيف غرفة ال�سّ الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقبنظام- الّرفوف- جمالت)ب(مراجعةيف املكتبة الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنواناملعاين املتعددةاأطَلَق- طرحُت)ق(معّلم الّريا�سيات الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

ال�سابعة

ورة والعنواناملعاين املتعددة�سالٌح)ف(فاكهة بالدي الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
فالح – ثمر-جائزة)ك(ناأكل مّما نزرع

حاكٌم –يغر�ُص- تتمنى
مفاتيح ال�سياق

ورة والعنوانامل�ستّقات الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانمفاتيح ال�سياقن�سيط- الباكر- احلقل)�ص(الفاّلح الّن�سيط الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوان    ----------انهمر - تهللي - ميوج - جداول)�ص(مراجعةن�سيد املطر الّتلحني واحلمولة الفكرّيةالّتوقع من خالل ال�سّ

الثامنة

ورة والعنواناملعاين املتعددة�سعيٌد- الف�سُل)و( مراجعةالّله اخلالق الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
م�سلحة - الّريف - نعمة)�ص(يف �سوء القمر

يت�سامرون- ي�سعرون- َيِجُب
مفاتيح ال�سياق 

ورة والعنوانامل�ستقات الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ

اأ�سكاٌل – نتمتُع - نـْطَرُب)ت(عامل الّطري
املتو�ّسُط - ت�سعُد- تغّرُد

مفاتيح ال�سياق
ورة والعنوانامل�ستّقات الّتلخي�صالّتوقع من خالل ال�سّ

وها)�ص( مراجعةفوائد البحر ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقال�ّسهول- اأودَع- تـُح�سُ الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

التا�سعة

اإعجاب - خدمات- جنارًا)ط(الّنجار
املن�ساُر- يثّبُت- الأثاث

امل�ستّقات
ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياق الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقور�سة - الّنجار- احلّداد)و( مراجعةاحلّداد املراقبة الّذاتّيةالّتوقع من خالل ال�سّ
انغ ائُغ- الأ�ساور)ث(ال�سّ ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقِعقًدا- ال�سّ الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانمفاتيح ال�سياقالّنافذة– ما اأجمل- ن�سيط)ظ(عامل الّنظافة املراقبة البّذاتّيةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوان  -----------مقدار - فدائي)ز(ن�سيد �سرف املهنة الّتلحني واحلمولة الفكرّيةالّتوقع من خالل ال�سّ

العا�سرة

ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقامليناء- را�سية-الّر�سيف)د(ميناء عدن الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياققلعة - ُتـ�ْسِرُف- ميدان)ج(حّجة الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانامل�ستّقاتِرحلة- تك�سو- الغزيرة)ذ(اإّب اخل�سراء الّتوّقع يف اأثناء القراءةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقالآثار- ال�ّسياح- ماهرون)غ(دار احلجر الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ

ورة والعنوانامل�ستّقاتاحلج- يتوّجه- يطوُف)ج( مراجعةالّطواف حول الكعبة الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
ورة والعنوانمفاتيح ال�ّسياقيقُع- ماأ�سوٌر-املحتّلني)�ص( مراجعةامل�سجد الأق�سى الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرةالّتوقع من خالل ال�سّ
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مناذج اأن�سطة الأ�سوات
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ـَ(:	 ـْ	– ي )3(	دقائقن�صاط	)1(	:	ا�صتبدال	�صوت	)ي

الوحدة )1( |  در�س رقم )1( | بيٌتٌٌٌ جميل.

ـَ	(		: ـُ	– ي )3(	دقائقن�صاط	)2(	:	حذف	اأ�صوات	احلرف	)ي

تقدمي الن�ساط:
• اليوم �َشنلعُب لعبَة ا�شتبداِل الأ�شواِت، �شاأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من اأ�شواٍت �شبَق لكم درا�شُتَها، مع �شوٍت جديٍد 	

ًة اأخرى مع  �شنتعّرف عليه اليوم، وهو �شوت )ي�(، و�شنقوم با�شتبداِل �شوت اآخر بهذا ال�شوت، ثم ننطُق الكلمَة َمرَّ
وِت اجلديِد. ال�شّ

منوذج :
• اٍت( ومعناها: معروف، )يو�شح املعلم املعنى باأ�شلوبه(.	 ِ اأو ثالَث َمرَّ دوري، كلمة "�َشينٌْف" )ُيَكّرُرَها املعلُِّم َمّرَتنينْ
• عندما اأ�شُع �شوَت "ق� "مكاَن �شوِت "ي�" ت�شبُح الكلمُة "�شقف"، مبعنى :غطى البيت، ويو�شح املعلم املعنى باأ�شلوبه.	
• دوركم. يف كلمة "�شيف" عندما اأ�شع �شوت "ق�" مكان �شوت "ي�" ت�شبح الكلمة: 	
• ت: "�شقف" ، مبعنى : غطاء البيت، ويو�شح املعلم املعنى باأ�شلوبه.	

تطبيق:
• ًنا بالكلمة الآتية  : )َين = َزمن(.	 َتِعينْ  ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّشابَقة ُم�شنْ

تقدمي الن�ساط:
• �شنقوم بنطق كلمات فيها �شوت )ي( و�شنحذف ال�شوت من الكلمة، ثم نو�شح معناها.	

منوذج : 
• دوري : كلمة )يُدور( فيها �شوت ) ي� ( ومعناها )يتحرك ب�شكل دائري(.	
• عندما نحذف �شوت حرف )ي�( منها ت�شبح الكلمة )ُدور( ومعناها )بيوت(.	

ممار�سة م�ستقلة:
• دوركم : كلمة )يدور( فيها �شوت )ي�( ومعناها )يتحرك ب�شكل دائري(.	
• )يدور(  عندما نحذف منها �شوت )ي�( ت�شبح )دور(. ومعناها )بيوت(.	

تطبيق:
• ينطق املعلم كلمات فيها ال�شوت )ي�(، ويطلب اإىل التالميذ حذف �شوت )ي�( لتكوين كلمة جديدة وتو�شيح 	

معناها م�شتعينا ً بكلمة: ) يُعود ( ) عود (.

اإ�شافة( على كلمات معطاة حتوي  اأو   ، اأو حذف  وتي :)ا�شتبدال،  ال�شَّ الوعي  اأحد م�شتويات  الّتلميذ  اأن يطبِّق  	 	: الهدف	
اأ�شوات حرف )ي(...

الوعي ال�سوتي منوذج
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ـْ(	: ـُ		-	ي )3	(	دقائقن�صاط		)3(	:	اإ�صافة	�صوت	)ي

تقدمي الن�ساط:
• �شنقوم بنطق كلمات لي�س فيها �شوت )ي( و�شن�شيف �شوت )ي( اإىل الكلمة ونقروؤها، ثم نو�شح معناها.	

منوذج :
• دوري : كلمة )دار( لي�س فيها �شوت )ي�( ومعناها )بيت(.	
• عندما ن�شيف اإليها حرف )ي� ( ت�شبح الكلمة )ُيدار( ومعناها )يثل املعلم للمعنى بتحريك قلم اأو مفتاح بيده(.	

ممار�سة م�ستقلة:
• دوركم : كلمة )َدار( لي�س فيها �شوت )ي�( ومعناها )بيت(.	
• عندما ن�شيف اإليها �شوت )ي�( ت�شبح )ُيدار(. ومعناها )يثل املعلم للمعنى بتحريك قلم اأو مفتاح بيده(.	

تطبيق:
• يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ اإ�شافة �شوت )ي�( لتكوين كلمات جديدة وتو�شيح 	

معناها م�شتعيًنا  بكلمة : ) رمي = يرمي (.

	) )3(	دقائقن�صاط	)4(		:	مزج	الأ�صوات	لتكوين	كلماٍت	ِبَها	�صوت	)ي(	)ِب�َصْكٍل	�َصَماِعيٍّ

تقدمي الن�ساط:
• ال�ّشاِبَقة، 	 ُرو���س  ال��دُّ يف  َتَعلُُّمَها  مَتَّ  ح��روف  من  ُمَكّوَنة  لكلمات  وتّية  ال�شَّ املقاطع  الأ���ش��وات/  بع�س  بنطق  �شاأقوم 

وتّية؛ لتكويِن كلمة واحدة. و�شتحاولون دمج هذه الأ�شوات/ املقاطع ال�شَّ
منوذج : 

• دوري: اأنطق كلمة " يو/َل�/�ُد " جمزاأًة اإىل ثالثة مقاطع، ثم اأنطق املقاطع ال�شوتية للكلمة مركبة مع بع�شها 	
ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني( ومعناها: )يخرج من بطن الأم(. فت�شبح "يوَلُد "، )وُيَكرِّ

ممار�سة م�ستقلة:
• ُن كلمة "يو/َل�/�ُد"، ثم �شتنطقونها كاملة.	  دوركم. الآَن �شتقومون بنطق الأ�شوات/املقاطع اّلتي ُتَكوِّ
•  ت: " يو/َل�/�ُد " ، " يوَلُد " ، معناها: )يخرج من بطن الأم "(.	

تطبيق:
• ًنا بالكلمات الآتية : )بيت - بيان(. 	 َتِعينْ ُر املَُعلُِّم اللُّعَبة ال�ّشاِبَقة "�شماعاً" ُم�شنْ  )ُيَكرِّ

وتية. الهدف	:		اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي اأ�شوات  حرف )ي( وفق مقاطعها ال�شّ
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ـْ(	باأ�صكاله	املختلفة ـُ	،	يو	،	ي ـَ،		يا	،	ي )5(	دقائق		الن�صاط	)	1	(	:	متييز	�صوت	احلرف	)ي

تقدمي الن�ساط:
• ِط ( الفتحة، وال�شمة، والك�شرة ومدودها 	 بنْ َنا يف ال�شفوف ال�شابقة �شوَت حرِف )ي�( مبختلِف حركاِت ال�شَّ فنْ م: َتَعرَّ

ة )يف البداية والو�شط والنهاية(. وال�شكون وباأ�شكال احلرِف َكافَّ
• الآَن  �َشُنميُز مًعا �شوت احلرف)ي�( بالفتح وال�شم والك�شر ومدودها وال�شكون.	
• هكذا 	 فاإ�شارته  ��ُت��وًح��ا  َم��فنْ احل��رف  ك��ان  اإذا  والأ����ش���وات(  )الإ����ش���ارات  اللُّعَبة  ق��واع��د  للتَّالِمينْذ  املُ��َع��لِّ��ُم/���������ُة  يذكر   م: 

( واإذا كان �شاكناً فاإ�شارته هكذا  ( واإذا كان مك�شوراً فاإ�شارته هكذا) ُموًما فاإ�شارته هكذا ) ( واإذا كان َم�شنْ ( 
( واإذا كان  ��ُدوًداب��ال��واو  فاإ�شارته هكذا ) ( واإذا كان مَمنْ ��ُدوًدا بالأل�ف فاإ�شارته هكذا ) ( واإذا كان مَمنْ (

( ويكرر ذلك عدة مرات حتى يتاأكد من حفظ التالميذ لالإ�شارات. ممدوًدا بالياء فاإ�شارته هكذا )
منوذج  دوري: 

• 	  ) ( م: كلمة "الَيمن" التي فيها �شوت )َي� ( مفتوًحا، َتُكوُن اإ�شارُتَها 
• 	  ) ( م: كلمة " ُيدار" التي فيها �شوت )ُي�( م�شموًما، َتُكوُن اإ�شارُتَها 
• 	 ) ( نْ( �شاكناً، َتُكوُن اإ�شارُتَها    م:كلمة " بينْت" التي فيها �شوت )ي�
• 	  ) ( ُدوًدا بالألف، َتُكوُن اإ�شارُتَها  م:كلمة " بيان" التي فيها �شوت )يا( مَمنْ
• 	      ) ( ُدوًدا بالواو، َتُكوُن اإ�شارُتَها   م: كلمة "يولد" التي فيها �شوت )يو( مَمنْ

ممار�سة م�ستقلة: دوركم :
• ُدوًدا 	 َتوي على �شوِت حرف )َي�( مفتوًحا وم�شموًما و�شاكًنا ومَمنْ م:  ينطق املَُعلُِّم/ُة بع�س الكلمات ال�شابقة التي حَتنْ

بالألف والواو و�شاكًنا، ويطلب اإىل التَّالِمينْذ ا�شتخدام اأ�شابعهم طبًقا لالإ�شارات ال�ّشاِبَقة.
• م: ُيالِحُظ املَُعلُِّم/��ُة مدى جتاوب التَّالِمينْذ يف ا�شتخدام الإ�شاراِت املنا�شبة عنَد َتييِز الأ�شوات.	

تطبيق :     
• ًنا بكلمات اأخرى من قائمِة الكلماِت الآتية:	 َتِعينْ م: ُيوا�شل املَُعلُِّم/��ُة اأداء هذا النَّ�َشاط مع التَّالِمينْذ ُم�شنْ

ِفي  ، يا�شر، يو�شف، حميي، قيم ، تغير(            )َي�شي ، ُيخاطب ، �َشينْ

الهدف	:		اأن ييز التلميذ اأ�شوات احلرف)ي( من خالل كلمات معطاة.

�سوت احلرف منوذج
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تقدمي الن�ساط:
• الق�شرة والطويلة م�شتخدمني 	 اأ�شواتها  اإىل  الكلمات وتقطيعها قرائياً  بلعبة قراءة هذه  �شنقوم  اأننا  التالميذ  اأخرب  م: 

الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
منوذج : دوري :  

• ينٌْف( بح�شب مقاطع ا�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدماً 	 – �شَ ٌت  َبينْ َيَمُن-  النْ م: �شاأقوم بقراءة الكلمات الأتية: )ُيَداُر- 
�/�ٌف( ثم اأجمعها. )ل ي�شتخدم املعلم/�ة عالمات  ينْ نْ/�ٌت – �شَ �/�َي�/�َم�/�ُن- َبي� الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت هكذا ) ُي�/�َدا/ُر- النْ

التقطيع على اللوح اأو ال�شبورة، بل تتم عملية التقطيع �شوتياً فقط(.
ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:

• ��ٌف( بح�شب مقاطع ا�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة 	 ينْ نْ�ٌت - �شَ ��َي��َم��ُن - َبي� م: اقروؤوا كملة )ُي��َداُر- النْ
لكل �شوت.

• �/�ٌف( م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل 	 ينْ نْ/�ٌت - �شَ �/�َي�/�َم�/�ُن- َبي� ت: يقروؤون الكلمة بح�شب مقاطع اأ�شواتها )ُي�/�َدا/ُر- النْ
�شوت ثم يقروؤونها كاملة.

• م: يالحظ التالميذ �شماعاً وم�شاهدة، فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�شوت اأو ا�شتخدام الإ�شارة، قال دوري؛ واأعاد نطق الكلمة 	
التي اأخطاأ التالميذ يف نطق اأ�شواتها، م�شتخدماً الإ�شارة الدالة لكل �شوت من اأ�شواتها.

تطبيق:
• بلعبة تقطيع 	 �شنقوم  اأننا  اأخربهم  ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �شغرة، ثم  )اأ  ال�شف يف فريقني  م: نظم تالميذ 

الكلمات قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة، ثم قراءتها كاملة، م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
• م: اطلب اإىل اإحدى جمموعات الفريق )اأ( قراءة كلمتي )يوؤمن - بايع( قراءة مقطعة م�شتخدمني الإ�شارات، ثم قراءتها 	

كاملة، واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�شورة �شحيحة �شجل للفريق )اأ( ثالث نقاط، اأما 
اإذا وقعت املجموعة يف خطاأ ف�شجل للفريق )اأ( نقطة واحدة.

• اإذا �شححت اخلطاأ اإحدى جمموعات الفريق )اأ( اأظف للفريق نقطة واحدة لت�شبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �شححت 	
اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( ف�شجل نقطة ل�شالح الفريق )ب(.

• م: وجه جمموعات الفريق )اأ( اإىل اإعادة قراءة الكلمات مقطعة ثم مكتملة.	
• م: انتقل اإىل الفريق )ب( واطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ كلمتي: )قيد - يئ�س( قراءة مقطعة، ثم قراءتها كاملة، 	

م�شتخدمني الإ�شارات بينما املجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، ثم طبق الإجراءات نف�شها التي طبقتها مع الفريق 
)اأ( لإدارة لعبة القراءة.

• م: اجمع نقاط الفريقني، والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز.	
ملحوظة:

• اعر�س كلمات كل فريق قبل بدء م�شاركته بالقراءة مبا�شرة حتى ل ين�شغل الفرق الآخر بقراءة الكلمات اخلا�شة به وين�شرف 	
عن متابعة امل�شابقة.

• ل تقم بكتابة الكلمات مقطعة على ال�شبورة.	

)7(	دقائقالتقطيع	القرائي	للكلمات	ودجمها	:	
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الوحدة )7(،  رقم الدر�س )29( "ن�سيد املطر"

تقدمي الن�ساط:
• م: اليوم �شنتعّلم نطق �شوت )ال�( القمرّية، و�َشنلعُب لعبَة الإ�شارات. �شاأقول كلمًة فيها �شوت )ال�( يف بداية  الكلمة، 	

واأنتم ترفعون اإ�شبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا  ، ثّم �شاأقول الكلمة نف�شها، ولكن لي�س فيها �شوت ال يف بداية 
. الكلمة ،  واأنتم ت�شرون باإ�شبع الإبهام اإىل  اأ�شفل هكذا 

منوذج، دوري :
• م: اأريد منكم اأن ت�شتمعوا اإىل �شوت )ال�( مع اأ�شوات اأخرى يف الكلمة.	
• م: كلمة )القمر( فيها �شوت )ال�( ؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا      	
• م:كلمة )قمر( لي�س فيها �شوت )ال�(، لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا    	
• م: كلمة )املطر(  فيها �شوت )ال�( ؛لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا  	
• م: كلمة )مطر( لي�س فيها �شوت )ال�(؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا  	

ممار�سة موّجهة، دورنا :
• م: هيا مُنّيز معاً �شوت )ال�( يف الكلمة عن الكلمات التي لي�س فيها �شوت )ال�( بالإ�شارات. 	
•  م: كلمة )القمر(	
• م ت: 	
• م:  كلمة )قمر (	
• م ت: 	

م: ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب : )دوري ، دوركم(
ممار�سة م�ستقّلة، دوركم:

• الآن قوموا باإغما�س اأعُيِنُكم ، واأ�شروا بالإبهام اإىل اأعلى، اإذا �شمعتم �شوَت )ال�(  يف اأول الكلمة، واأ�شروا ِبها اإىل 	
اأ�شفل اإذا مل ت�شمعوه.

• م: )القمر(. 	
• ت: 	
• م: )قمر(.	
• ت: 	
• )وهكذا مع كلمة "املطر"  (.	

تطبيق:  )يكّرر املعلِّم/ �ة اللُّعبَة ال�ّشابقَة م�شتعيناً بقائمة الكلمات )اجلبل - جبل، امل�شجد - م�شجد(.

الهدف	:		اأن يّيز التلميذ – �شماعاً – �شوت )ال�( القمرية عند اإ�شافتها اإىل كلمات معطاة.

)5(	دقائقالّن�صاط	الأّول:	)متييز	�صوت	)الـ(	القمرّية	�صماًعا(	

\)الـ ( القمرية منوذج
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 تقدمي الن�ساط:
• �( القمرية  مع بع�س الكلمات.	 م: الآَن �شندمُج معاً)النْ
• 	 )� ة بها، وبعد ذلك �شاأ�شيف )النْ بط اخلا�شّ اأ�شفل الكلمة تقومون بقراءتها بحركة ال�شّ باإ�شبعي  اأُ�شر  م: عندما 

 .)� القمرّية اإىل اأول  الكلمة ، ُثمَّ �شاأ�شحُب اإ�شبعي اأ�شفل الكلمة، لتقروؤوها كاملة مع )النْ
منوذج ، دوري : 

• �( القمرية اإليها وي�شر اأ�شفل الكلمة ويقروؤها)قمر(.	 م: يقوم املعلِّم/ �ة بكتابة كلمة)قمر( دون  اإ�شافة )النْ
• �( القمرّية اإىل بداية  الكلمة ويقوم ب�شحب اإ�شبعه اأ�شفل الكلمة كال�ّشهم املو�شح 	 م: يقول املعلِّم/ �ة �شاأ�شيف الآن )النْ

�( القمرّية بالّر�شم ويقروؤها: )القمر(  )ُيكّرر املعلِّم/ �ة ذلك مّرتني( مراعًيا اإخراج �شوت  )النْ
• م: معناها: الذي ي�شيء يف ال�شماء لياًل.	

تقدمي الن�ساط:
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الّلوح خماطًبا التَّالِميذ: الآن �شنتعّرف �شوَت )ال�( القمرّية و�شكلها الكتابّي.	 م: ُي�ِشرنْ
• قائال: تاأتي )ال�( بداية الكلمات: )املطر - الع�شب - احلقل(.	

منوذج ، دوري : 
• وت نطق )ال�( 	 ُ املعلِّم/ �ة اإىل )ال�( يف كلمة)املطر(،  قائاًل: �شوت )ال�( )املطر(، مراعياً  عند اإخراج ال�شَّ  م: ُي�ِشرنْ

ر الإجراء مع كلمة: )الع�شب(. ظاهرة يف الكلمة مع كتابتها، يكرِّ
ممار�سة موّجهة، دورنا: 

• ُ املعلِّم/ �ة  اإىل )ال�(  يف كلمة )املطر( ، وي�شاأل:  ما ال�شوُت ؟ 	 م: ُي�ِشرنْ
• م ت: )ال�( ، مراعني اإخراج �شوت )ال�( يف الكلمة.	

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• ُ املعلِّم/ �ة  اإىل )ال�(  يف كلمة )املطر(  وي�شاأل:  ما ال�شوُت الأّول يف الكلمة ؟ 	  م: ُي�ِشرنْ
•  ت: )ال�( ، مراعني اإخراج �شوت  )ال�( يف الكلمتني.	

تطبيق:
• 	           ، ُت�شرعوا يف نطقها  اأن  واأري��د منكم  الكلمات،  "ال��"  يف بع�س  اإىل  �شاأ�شر  ال�شريع؛  وت  ال�شّ م: دعونا نلعُب لعبَة 

والكلمات هي :    )الرب، البحر، البالد، الوادي، الكر�شي، القلم(.
• م: )ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�شويِب الجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب: دوري، دوركم(.	

الهدف	:		اأن يّيز التلميذ �شكل )ال�( القمرية عند اإ�شافته اإىل كلمات معطاة.

الهدف	:		اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي )ال�( القمرية.

القمرالـ/ـقمرقمر

)5(	دقائقالّن�صاط	الثاين:	)�صوت	)الـ(	ب�صكلها	الكتابي	:

)5(	دقائقالّن�صاط:	قراءة	كلمات	بها	�صوت	)	اْلـ(		القمرّية:
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ممار�سة موّجهة، دورنا: 
• 	 ) اإ�شافة )النْ اأول دون   اإىل الكلمة املكتوبة على ال�ّشبورة/الّلوحة ،قائاًل �شنبداأ بقراءة الكلمة  �ة  ُ املعلِّم/  ُي�ِشرنْ م: 

( القمرية القمرية، ثم مع )النْ
• ( القمرّية.	 م ت: )قمر  القمر(، مراعني اإخراج �شوت  )النْ
• م ت: ، معناها: الذي ي�شيء يف ال�شماء ليال	

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الكلمة املكتوبة على ال�ّشبورة/الّلوحة ، ويطلب اإىل التَّالِميذ قراءة الكلمة اأول دون  اإ�شافة 	 م:  ُي�ِشرنْ

( القمرية ( القمرية، ثم مع )النْ )النْ
• ( القمرّية.  .	 ت: )قمر- القمر( مراعني اإخراج �شوت  )النْ
• م: معناها	
• ت: الذي ي�شيء يف ال�شماء ليال	
• 	 ، )الأر����س(   ، )امل��زرع��ة(  معناها:  )احل��ق��ل(،   :)حقل(،  وهما  بالّدمج  امل�شتهدفتني  الكلمتني  املعلِّم/�ة  يعر�س  م: 

)اأر�س(، معناها:)يو�شح املعلم معناها باأ�شلوبه(  باتباع الإجراءات ال�ّشابقة نف�شها .
تطبيق:

• دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات ؛ �شاأ�شر اإىل كلِّ كلمة، واأريد منكم اأن ت�شرعوا يف قراءة الكلمة اأول دون  اإ�شافة 	
( القمرية. ( القمرية، ثم مع )النْ )النْ

قراءة الكلمة دون  اإ�سافة 
)اْل(القمرية

قراءة الكلمة مع )الــ( 
معناهاالقمرية

ال�شيول التي جتري يف الأر�س بعد هطول الأمطاراجلداولجداول
الزرع ال�شغرالع�شبع�شب

القريةقرية
املعلم  ويو�شح  الريف  يف  البيوت  من  جمموعة 

باأ�شلوب منا�شب
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تقدمي الن�ساط:
• م: اليوم �شنتعّلم نطق �شوت احلرف )بتنوين ال�شم(، و�َشنلعُب لعبَة الإ�شارات. �شاأقول كلمًة فيها تنوين ال�شم على 	

احلرف اآخر الكلمة )�����ٌ����( واأنتم ترفعون اإ�شبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا  ، ثّم �شاأقول الكلمة نف�شها، ولكن لي�س 
. فيها تنوين ال�شم على احلرف اآخر الكلمة )�����ٌ����(   واأنتم ت�شرون باإ�شبع الإبهام اإىل  اأ�شفل هكذا  

منوذج، دوري:
• م: اأريد منكم اأن ت�شتمعوا اإىل تنوين ال�شم مع اأ�شوت بع�س احلروف.	
• م: كلمة )�شعيٌد( فيها �شوت )ٌد( امل�شتمل على �شوت احلرف منوًنا بحركتني )التنوين(؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام 	

اإىل اأعلى هكذا  
• م:كلمة )�شعيد( لي�س فيها تنوين ال�شم )�����ٌ���� (، لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا    	
• م: كلمة )جميٌل(  فيها تنوين ال�شم)�����ٌ���� ( لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا      	
• م: كلمة )جميل( لي�س فيها تنوين ال�شم )�����ٌ���� (؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا      	

ممار�سة موّجهة، دورنا :
• م: هيا معاً مُنّيز �شوت احلرف املنّون بال�شم )�����ٌ����( عن غره من الأ�شوات بالإ�شارات. 	
•  م: كلمة )�شعيٌد(	
• م ت:   	
• م:  كلمة )�شعيد(	
• م ت:   	
• وهكذا مع كلمة، "جميل"	
• م: ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب : )دوري ، دوركم(	

 ممار�سة م�ستقّلة، دوركم:
• الآن قوموا باإغما�س اأعُيِنُكم ، واأ�شروا بالإبهام اإىل اأعلى، اإذا �شمعتم تنوين ال�شم )�����ٌ����( على احلرف اآخر الكلمة، 	

واأ�شروا ِبها اإىل اأ�شفل اإذا مل ت�شمعوه.
• م: )�شعيٌد(. 	
• ت: 	
• م: )�شعيد(.	
• ت:   	
• )وهكذا مع "جميل"(.	

تطبيق: 
•  )يكّرر املعلِّم/ �ة اللُّعبَة ال�ّشابقَة م�شتعيناً بالكلمات: )اأ�شجاٌر - اأ�شجار ، زرٌع - زرع(.	

م( عند اإ�شافته اإىل كلمات معطاة �شماعاً . الهدف	:		اأن يّيز التلميذ �شوت احلرف )بتنوين ال�شَّ

)5(	دقائقالّن�صاط	الأّول	)متييز	�صوت	احلرف	بتنوين	ال�صم		�صماًعا(	

تنوين ال�سم منوذج

ر�س )30( )اهلل اخلالق(:  الوحدة)8( الدَّ  
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 ّن�ساط الإ�سافة:
• م: الآَن �شن�شيف معاً )تنوين ال�شم( اإىل بع�س الأ�شوات لقراءة الكلمات.	
• ة بها. وبعد ذلك �شن�شيف 	 بط اخلا�شّ م: عندما اأُ�شر باإ�شبعي اإىل اأ�شفل الكلمة، يقوُم كلُّ منكم بقراءتها بحركة ال�شّ

تنوين ال�شم يف نهاية الكلمة، ُثمَّ �شاأ�شحُب اإ�شبعي اأ�شفل الكلمة، لتقروؤوها كاملة مع التنوين. 
منوذج ، دوري : 

• ُ اأ�شفل الكلمة 	 م: يقوم املعّلم/ �ة بكتابة كلمة )حم�شوُل( بحركة ال�شم فقط على احلرف يف نهاية الكلمة وُي�ِشرنْ
ويقروؤها )حم�شوُل(.

الهدف	:		اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي )تنوين ال�شم(.

تقدمي الن�ساط:
• ُ املعلِّم/�ة اإىل الّلوح خماطًبا التَّالِميذ:الآن �شنتعّرف �شكل احلرف بتنوين ال�شم ) �ٌ ( باأ�شكال كتابّية اأخرى.	  م:ُي�ِشرنْ
• قائال :ياأتي التنوين على احلرف الأخر يف الكلمات: )وفٌر - مطٌر - حم�شوٌل(.	

منوذج ، دوري : 
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل حركة تنوين ال�شم يف كلمة )وفٌر(،  وينطق: حركة تنوين ال�شم مع حرف )ر( مراعياً  	  م: ُي�ِشرنْ

 ، اإىل الأم��ام هكذا  ال�شبابة والو�شطى  باأ�شبعيه  الّنون من دون كتابتها، م�شرا  وت نطق  عند اخراج ال�شَّ
ر الإجراء مع كلمتي )مطٌر - حم�شوٌل( . مو�شحاً اأّن هذه اإ�شارة تنوين ال�شم. )يكرِّ

• بطت بها هذه احلروف هي: )تنوين ال�شم( و�شكل تنوين 	 ُ املعلِّم/ �ة اإىل الّلوحة �شارًحا: احلركة التي �شُ  م: ُي�ِشرنْ
ال�شم : )�شمتان فوق احلرف(. 

ممار�سة موّجهة، دورنا : 
• ُ املعلِّم/ �ة  اإىل تنوين ال�شم  يف كلمة )وفٌر(  وي�شاأل:  ما ال�شوُت ؟ 	 م: ُي�ِشرنْ
• بابة والو�شطى  اإىل الأمام هكذا     	 م ت: )�ٌة( ، مراعني اإخراج �شوت التنوين مع حرف )ر( ، م�شرين  بال�شَّ

)مطٌر(". كلمة  مع  الإجراء  ر  "يكرِّ
ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :

• ُ املعلِّم/ �ة  اإىل تنوين ال�شم  يف كلمة )وفٌر(  وي�شاأل:  ما ال�شوُت ؟ 	  م: ُي�ِشرنْ
• بابة والو�شطى  اإىل الأمام هكذا  .	  ت: )ٌر( ، مراعني اإخراج �شوت  التنوين مع حرف )ر(، م�شرين  بال�شَّ
• ر الإجراء مع كلمة ) مطٌر (.	 )يكرِّ

تطبيق:
• وت ال�شريع؛ �شاأ�شر اإىل احلروف املنّونة   "بتنوين ال�شم" يف بع�س الكلمات، واأريد منكم 	 م: دعونا نلعُب لعبَة ال�شّ

بابة والو�شطى  اإىل الأمام هكذا  والكلمات  اأن ُت�شرعوا يف نطقها منّونًة مع ا�شتخدام الإ�شارة باإ�شبعي ال�شَّ
هي:    )واحدٌة ، بناٌء ، َبدٌر(

• م: )ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب: دوري، دوركم(.	

الهدف	:		اأن يّيز التلميذ �شكل احلرف )بتنوين ال�شم( عند اإ�شافته اإىل كلمات معطاة .

)5(	دقائقالّن�صاط	الثاين:	)متييز	�صوت	احلرف	بتنوين	ال�صم	باأ�صكاله	الكتابية(

نة	:	 )5(	دقائقالّن�صاط:	اإ�صافة	تنوين	ال�صم	اإىل	كلمات	غري	منوَّ
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ر�س )40( )حجة( الوحدة)10( الدَّ

 ممار�سة موّجهة، دورنا:
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الكلمة )حم�شوٌل( على ال�ّشبورة/الّلوحة ،قائاًل �شنبداأ بقراءة الكلمة اأوًل من دون تنوين، 	 م: ُي�ِشرنْ

ثّم مع التنوين.:
• م ت: )حم�شوُل    حم�شوٌل(، مراعني اإخراج �شوت التنوين مع �شوت احلرف الأخر )الالم(.	
• م ت: ، الثمر الذي يجنيه املزارع من املزرعة.	

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• اأوًل من دون 	 الكلمة  التَّالِميذ قراءة  اإىل  ال�ّشبورة/الّلوحة، ويطلب  املكتوبة على  الكلمة  اإىل  �ة  املعلِّم/   ُ ُي�ِشرنْ م:  

تنوين ثّم مع التنوين  مع ا�شتخدام الإ�شارة، هكذا : .
• ت: )حم�شوُل( ، )حم�شوٌل( مراعني اإخراج �شوت التنوين مع �شوِت احلرِف الأخر.	
• م: معناها. 	
• ت: الثمر الذي يجنيه املزارع من املزرعة.	
• م: يعر�س املعلِّم/�ة الكلمة امل�شتهدفة بالإ�شافة وهي )مطُر     مطٌر (،  معناها )املاء الذي ينزل من ال�شماء(  	

باتباع الإجراءات ال�ّشابقة نف�شها.
تطبيق:

• دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات املنونة بتنوين ال�شم؛ �شاأ�شر اإىل كلِّ كلمة، واأريد منكم اأن ت�شرعوا يف قراءة الكلمة 	
اأوًل من دون تنوين ثّم مع التنوين، مراعني اإخراج )التنوين( مع �شوِت احلرِف الأخر. مع ا�شتخدام الإ�شارة، 

. هكذا : 
•  هيا لنبداأ:	

معناهاقراءة الكلمة بتنوين ال�سمقراءة الكلمة بحركة ال�سم
جمع رجلرجاٌلرجاُل
كبروا�شٌعوا�شُع

التي تنبت يف املزارع والغاباتاأ�شجاٌراأ�شجاُر

• م: يقول املعلِّم/ �ة �شاأ�شيف تنوين ال�شم يف  نهاية الكلمة )حم�شوٌل(،  ويقوم ب�شحب اإ�شبعه اأ�شفل الكلمة كال�ّشهم 	
املو�شح بالّر�شم ويقروؤها: )حم�شوٌل(، )ُيكّرر املعلِّم/ �ة ذلك مّرتني( مراعًيا اإخراج �شوت التنوين مع �شوت حرف 

)الالم(، )حم�شوٌل(.
• م: معناها: الثمر الذي يجنيه املزارع من املزرعة.	

بحٌر ماٌءبحُر واحدٌةماُء واحدُة	
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مقارنة بني اأنواع التنوين 
ـــ( ـٍ ـــ ، ـــ ـً ـــــ ، ـــ ـٌ )ال�سم - الفتح - الك�سر( - )ـــ منوذج

تقدمي الّن�ساط:
م: اليوم �شنتعّلم التمييز �شماًعا بني �شوت احلرف بحركات التنوين )ال�شم ، الفتح، والك�شر( يف اآخر الكلمة با�شتخدام 
لعبة الإ�شارات فاإذا �شمعنا �شوت احلرف يف اآخر الكلمة ب�شمتني ن�شر باإ�شبعي ال�شبابة والو�شطى  اإىل الأمام مع 
اإىل  والو�شطى  ال�شبابة  باإ�شبعي  ن�شر  بفتحتني  الكلمة  اآخر  �شمعنا �شوت احلرف يف  واإذا  تدويرهما هكذا  
. ، واإذا �شمعنا �شوت احلرف يف اآخر الكلمة بك�شرتني ن�شر باإ�شبعي ال�شبابة والو�شطى اإىل اأ�شفل  الأعلى هكذا 

منوذج، دوري:
م: كلمة )مدينٌة( فيها �شوت حرف )��ٌة( ب�شمتني يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َشاأ�شُر بال�شبابة والو�شطى اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  

.
. م: كلمة )قلعًة( فيها �شوت حرف )��ًة( بفتحتني يف اآخر الكلمة لذلك �شاأ�شر بال�شبابة والو�شطى اإىل الأعلى هكذا  

م: كلمة )جبٍل( فيها �شوت حرف )��ٍل( بك�شرتني يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َشاأ�شُر بال�شبابة والو�شطى اإىل اأ�شفل هكذا  . 
ممار�سة موّجهة، دورنا :

 ) م: والآن �شنميز �شكل اأ�شوات احلروف ب�شمتني وفتحتني وك�شرتني، ي�شر املعلم اإىل �شكل )��ٌة( يف اآخر كلمة)مدينُةٌ
وينطقونه مًعا، )��ٌة( وي�شر املعلم اإىل )��ٍل( يف اآخر كلمة )جبٍل( وينطقونه مًعا )��ٍل(، وي�شر املعلم اإىل �شكل )��ًة( يف 

اآخر كلمة )قلعًة( وينطقونه مًعا )��ًة(، وهكذا مع الكلمات )جميلٌة - ثانيًة - مرتفٍع(.
ممار�سة م�ستقّلة، )دوركم(:

ي�شر املعلم اإىل �شكل �شوت احلرف اآخر الكلمة وي�شاأل : ما ال�شوت ؟ 
ت:    م:  )مدينٌة(    
ت:  م:  )قلعًة(   

ت:   م:  )مرتفٍع(   
وهكذا مع الكلمات )جميلٌة - ثانيًة - مرتفٍع(.

تطبيق: 
اأ�شوات احلروف التي عليها تنوين )فتح( وتنوين )�شم( وتنوين  م : دعونا نلعب لعبة ال�شوت ال�شريع، �شاأ�شر اإىل 
)ك�شر(، واأريد منكم ان ت�شرعوا يف نطق ال�شوت م�شتخدمني الإ�شارات ، والكلمات هي : )غزاٌل، بيًتا، مك�شوٍف، �شارٌع، 

م�شجٍد، كتاًبا، مدر�شٍة، تلميٌذ، قمًرا(.
م: يالحظ املعلم/�ة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�شحيح الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�شلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط:	متييز	اأ�صوات	احلروف	باأنواع	التنوين	)ال�صم،	الفتح،	والك�صر(		واأ�صكالها	يف	اآخر	الكلمة

ر�س )40( )حجة( الوحدة)10( الدَّ

الهدف	:		اأن ييز التلميذ اأ�شوات احلروف باأنواع التنوين )ال�شم، الفتح، والك�شر(  واأ�شكالها يف اآخر الكلمة.
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تقدمي الن�ساط:
•   �شنقوم بنطق )ال�( مع بع�س احلروف ثم نقراأ الكلمات .	

منوذج، دوري :
• م: يعر�س املعلم جدوًل يو�شح فيه كيفية نطق )ال�( مع بع�س احلروف ثم قراءة الكلمة مكتملة 	
• م:  اأنطق )ال�( مع حرف )ق�( هكذا )الق�( ثم اأقراأ الكلمة : )القمر( 	
• م�س(  .	 �( ثم اأقراأ الكلمة : )ال�شَّ م: اأنطق )ال�( مع حرف )�ش�( هكذا )ال�شَّ
• وهكذا مع كلمتي  : )م�شجد، تالميذ( .	

ممار�سة موّجهة، دورنا :
• ت:  )الق�(    )القمر(.	
•  م: كلمة )القمر(.	
• م�س(، وهكذا مع كلمتي  : )م�شجد، تالميذ( .	 �(    )ال�شَّ ت: )ال�شَّ

تطبيق:  
• م: يعر�س املعلم جمموعة من الكلمات اأمام التالميذ ب�شورة غر مرتبة .	
• م: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات �شاأ�شر اإىل كّل كلمة واأريد منكم اأن ت�شرعوا يف قراءتها ، والكلمات هي : )املوز 	

جاجة ، القلم ، الّطفل(. بيب ، الكلب ، الدَّ ريق ، البيت ، الطَّ يارة ، العنب ، الطَّ ، ال�شَّ
• م: ي�شتمع املعلم اإىل اإجابات التَّالميذ ، ثم يقوم بت�شحيح اإجابات التالميذ  باأ�شلوب :)دوري ، دوركم(	

الن�صاط	:	التمييز	بني	نطق	)الـ(	القمرية	و)الـ	(	ال�صم�صية	مع	احلروف	والكلمات:	

الهدف	:	اأن مييز التلميذ بني نطق )الـ( القمرية و)الـ ( ال�سم�سية مع احلروف والكلمات:	

مقارنة بني )الـ( القمرية و)الـ( ال�ّسم�سية منوذج

الوحدة )10( الدر�س )44( - )امل�سجد الأق�سى( اجلزء الثاين

َ القمرق�
امل�شجدَم�
الف�شلَف��
َ احلديقةح�
الإ�شراءاإ

� م�س�شَّ ال�شَّ
� التَّالميذتَّ

�� الة�شَّ ال�شَّ
اردَّ الدَّ

الـ
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ا�سرتاتيجيات املفردات
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العر�س
َرع – منتظمة – َحيَّوا. الهدف	:		اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. املفردات	:		ُيقنْ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم طريقة لتحديد معاين الكلمات  با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج
• يعر�س املعلم/�ة جملة )وانتظر حّتى "ُيقرَع" اجلر�ُس ( .	
• يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) ُيقرع ( .	
• يقوم املعلم/�ة بقراءة اجلملة : )وانَتَظَر حّتى ُيقرَع اجلر�ُس ( .	
• يحدد الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف معرفة معنى الكلمة امل�شتهدفة يف اجلملة وهي :	
• )انتظر – اجلر�ُس( وي�شاأل : من منكم يعرف اجلر�س، كيف يقرع اجلر�س، متى يقرع اجلر�س؟	
• يذكر املعلم/�ة معنى الكلمة امل�شتهدفة وهو ) ُيَدقُّ ( ويبني اأنه عرف معناها من خالل الكلمات املفتاحية: )انتظر 	

- اجلر�س(.
• يدون املعلم/�ة  الكلمة ومعناها على ال�شبورة، وينقلها التالميذ اإىل كرا�شاتهم.	

املمار�سة املوجهة :
• يعر�س املعلم/�ة جملة اأخرى جديدة  )وهم يقفون يف �شفوف "منتظمة"(	
• يحدد املعلم/�ة والتالميذ الكلمة املراد معرفة  معناها  وهي :  ) منتظمة ( .	
• ي�شتخرج املعلم/�ة والتالميذ الكلمات املفتاحية )يقفون يف �شفوف( وي�شاأل : كيف يقف التالميذ يف طابور ال�شباح؟  	

وكيف تكون ال�شفوف منتظمة ؟
• الكلمات 	 معناها من خالل  اأنهم عرفوا  ويبني  )مرّتبة(  وهو  امل�شتهدفة  الكلمة  والتالميذ معنى  املعلم/�ة  يذكر 

املفتاحية )يقفون يف �شفوف(.
• يدون املعلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة ، ويقوم التالميذ اأي�شاً بتدوين الكلمة ومعناها يف كرا�شاتهم .	

التطبيق :
• يكتب املعلم/�ة جملة اأخرى جديدة )َحيَّوا( .	
• يطلب املعلم/�ة من التالميذ قراءة اجلملة وحتديد الكلمة اجلديدة املراد معرفة معناها  وهي )َحيَّوا( .	
• اأحمُد ......الن�شيَد 	 الكلمة وهي : )اأّدى  يطلب منهم حتديد الكلمات املفتاحية التي ت�شاعدهم يف معرفة معنى 

الن�شيد  ترديد  نكمل  نفعل عندما  ماذا  املدر�شة،  علم  يكون  اأين   : التالميذ  املعلم  ي�شاأل  العلم(  وحّيوا   ، الوطني 
الوطني، كيف نحيي العلم ؟ 

• يذكر التالميذ معنى الكلمة وهو )رفعوا اأياديهم جتاه روؤو�شهم ُحّباً وحتية ِلَعلَِم اليمن(  .	
• يدون التالميذ الكلمة ومعناها يف كرا�شاتهم .	

ا�سرتاتيجية مفاتيح ال�سياق منوذج

)8(	دقائقعنوان	الدر�س	:		طابور ال�شباح - اجلزء الثاين..
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ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة منوذج

العر�س

الهدف	:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق.
املفردات	:		َذَهَب – األقى.

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم طريقة لتحديد معنى كلمة ذات معاٍن متعددة با�شتخدام ال�شياق .	

  النموذج : 
• يكتب املعلم/�ة على ال�شبورة ) ذهَب (  اأحمد اإىل املدر�شة فِرحاً .	
• يقراأ املعلم/�ة اجلملتني التاليتني : )بعت ذهب اأختي( ، )اأحمد ذهب اإىل املدر�شة( ويركز على كلمة ) َذَهَب( .	
• يو�شح املعلم/�ة اأن ّ كلمة) َذَهَب( لها عدة معاٍن واأنهم �شيتعلمون طريقة ت�شاعدهم يف حتديد املعنى املق�شود .	
• يحدد املعلم/�ة  املعنى يف الن�س لكلمة ) َذَهَب(  وهو : �شار يف اجلملة الثانية، والذهب املعروف يف اجلملة الأوىل.	
• يكتب املعلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف كرا�شاتهم.	

املمار�سة املوجهة :
• يكتب املعلم/�ة جملة اأخرى جديدة  )لب�شت اأروى "َذهَب " والدتها .( 	
• ُز على كلمة )َذَهَب( . 	 يقراأ املعلم/�ة اجلملة مب�شاحبة التالميذ ويركِّ
• يو�شح املعلم/�ة مب�شاحبة التالميذ اأن لكلمة ) َذَهَب ( لها معاٍن اأخرى يكن التعرف عليها من خالل ال�شياق .	
• اأروى والدتها ( التي حتدد معنى كلمة 	 ي�شر املعلم/�ة مب�شاحبة التالميذ اإىل الكلمات املفتاحية وهي ) لب�شت 

)َذَهَب( .
• يحدد املعلم/�ة مب�شاحبة التالميذ املعنى ال�شحيح لكلمة )َذَهَب( يف اجلملة .	
• يدون املعلم/�ة الكلمة ومعناهاعلى ال�شبورة ، ويقوم التالميذ اأي�شاً بتدوين الكلمة ومعناها يف كرا�شاتهم .	

التطبيق :
• .( - )"األقى" 	 ال�شباح  اإذاعة طابور  الكلمة يف  ال�شبورة: )"األقى" اأحمُد  التاليتني على  املعلم/�ة اجلملتني  يكتب 

اأحمد كتبه على الطاولة(. 
• يطلب املعلم/�ة من التالميذ قراءة اجلملة وحتديد الكلمة املراد معرفة معناها وهي )األقى( .	
• ت�شاعدهم يف 	 التي  املفتاحية  الكلمات  املثالني، ثم يطلب منهم حتديد  )األقى( يف  املعلم خطني حتت كلمة  ي�شع 

معرفة معنى الكلمة وهي :  )اأحمد -  الكلمة يف اإذاعة طابور ال�شباح(. والتي ت�شاعدهم يف حتديد معنى الكلمة 
امل�شتهدفة وهي :  )األقى( .

•  يذكر التالميذ املعنى ال�شحيح لكلمة )األقى( وهو : ) قراأها يف اإذاعة الطابور . (	
•  يطلب املعلم/�ة من التالميذ كتابة كلمة )األقى( ومعناها يف كرا�شاتهم .	
•  يطلب املعلم /�ة من التالميذ اتباع نف�س اخلطوات مع كلمة ) األقى( يف جملة ) األقى الولد القرطا�س يف ال�شلة(.	

)8(	دقائقعنوان	الدر�س	:		طابور ال�شباح - اجلزء الثاين.
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة.	

النموذج
• يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد تدري�شها وهي )اإعجاًبا( ثم يقول للتالميذ: �شن�شتخدم طريقة جديدة لتحديد معنى 	

كلمة )اإعجاًبا( عن طريق ربطها بكلمات اأخرى من العائلة نف�شها .
• اأخ��رى م�شابهة لهذه الكلمة ت�شاعدين يف تو�شيح 	 اأفكر يف كلمات  اإعجاًبا (  اأع��رف معنى كلمة )  اإذا كنت ل  املعلم/�ة: 

معناها.
• يقوم املعلم/�ة بكتابة كلمات اأخرى من عائلة الكلمة نف�شها ) عجبا - يعجُب - اإعجاًبا - الإعجاب( على ال�شبورة.	
•  املعلم/�ة : اأعرف معنى هذه الكلمات، وي�شاأل نف�شه : هل لها عالقة بكلمة ) اإعجاًبا ( ؟ .	
• يقراأ املعلم/�ة كلمة )اإعجاًبا( يف �شياق اجلملة، وي�شاأل اإذا كانت مفهومة ، املعلم : نعم ، اأفهم هذه الكلمة ؛ حيث 	

اإنها تعني 
املمار�سة املوجهة : 

• يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد تدري�شها ، وهي : )فري�شًة ( ثم يقول مب�شاحبة التالميذ : �شن�شتخدم طريقة لتحديد 	
معنى كلمة )فري�شة( من خالل ربطها بكلمات اأخرى من نف�س العائلة.

• املعلم/�ة والتالميذ اإذا كنت لاأعرف معنى كلمة ) فري�شة( اأُفكِّريف كلمات اأخرى م�شابهة لهذه الكلمة ت�شاعدين 	
يف تو�شيح معناها .

• يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بكتابة كلمات اأخرى من عائلة الكلمة ) فر�َس ، َيفِر�ُس ، افِر�سنْ ، ( على ال�شبورة .	
• املعلم/�ة والتالميذ معاً نعرف معنى هذه الكلمات . هل لها عالقة بكلمة فري�شة( ؟	
• يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة )فري�شًة( يف �شياق اجلملة ، ويت�شاءلون اإذا كانت مفهومة . 	
• املعلم/�ة والتالميذ : نعم نفهم هذه الكلمة ؛ حيث اإنها تعني :  )التزام وواجب( .	
• يدون املعلم/�ة الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويقوم التالميذ - اأي�شاً - بتدوين الكلمة ومعناها يف كّرا�شاتهم . 	

التطبيق :
• يطلب املعلم/�ة من التالميذ اأن يطبقوا خطوات ال�شرتاتيجية مع كلمة )فرًحا( .	
• يقول التالميذ: �شوف ن�شتخدم طريقة لتحديد معنى كلمة ) فرًحا ( عن طريق ربطها بكلمات اأخرى من العائلة نف�شها.	
• التالميذ : اإذا كنُت ل اأعرُف معنى كلمة )فرًحا( اأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة لهذه الكلمة ت�شاعدين يف تو�شيح معناها.	
• يكتب التالميذ كلمات اأخرى من نف�س عائلة الكلمة ) فرح ، يفرح ، الفرح ( على ال�شبورة.	
• التالميذ : نعرف معنى هذه الكلمات  . هل لها عالقة بكلمة ) فرًحا (.	
• يقراأ التالميذ كلمة )فرًحا( يف �شياق اجلملة ، ويت�شاءلون اإذا ماكانت مفهومة ، التالميذ : نعم نفهُم معنى هذه 	

الكلمة حيث اإنها تعني : ) م�شرور ( .
• يدون التالميذ الكلمة ومعناها على ال�شبورة ثم ينقلونها اإىل كرا�شاتهم.	

املفردات	:		َفِرحاً – َفِري�شًة – اجتهوا. الهدف	:		اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية على الدر�س. |  

)8(	دقائقعنوان	الدر�س	:		طابور ال�شباح - اجلزء الثاين.

ا�سرتاتيجية امل�ستقات ) عائلة الكلمة (. منوذج
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ا�سرتاتيجيات الفهم القرائي
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ورة والعنوان. ر�س)يف ب�شتان عّمي( من خالل ال�شُّ الهدف	:		اأن يتوّقع التِّلميذ/ة اأحداث الدَّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛- اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة، وذلك  خاللهما مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )عامل الّنظافة(؟	 يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• ُع: اأّن ال�ّشارع غر نظيف ،واأّن العامل يقوم بتنظيفه.	 املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه التالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

ورة والعنوان  ا�سرتاتيجية التوقع من خالل ال�سُّ منوذج

)15(	دقيقةالدر�س	:	العا�شر | عامل النظافة.
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ا�سرتاتيجية املراقبة الّذاتّية  منوذج

التهيئة:
• يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �شنقراأ  عبارات اأو فقراٍت من النَّ�س ،ونقف عند بع�س كلماتها ،اأو يف 	

نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة تّكننا 
من فهمه، وفقاً للجدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�ّسابقةما مل اأفهمه من الِفقرة املقروءةما فهمته من الِفقرة املقروءة

الّنموذج)دوري(:
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س: عامل الّنظافة ب�شوٍت عاٍل ،ويقول: اأنا فهمت اأّن ال�ّشارع نظيف ، ومل اأفهم كيف 	

عرفت �شعاُد اأنَّ ال�ّشارَع نظيٌف.
• اأّن �شعاَد نظرت من النَّافذة اإىل ال�ّشارع ،فتاأّكدت من 	 �شاأعود لقراءة الِفقرة ،ثّم  يقراأ ،ويقول: وجدُت يف الِفقرة 

قولها : اإّن ال�ّشارع نظيٌف.  
هة)دورنا(: املمار�سة املوجَّ

• يقراأ املعلِّم والتَّالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة: قالت...لها، ويراقبون ما قروؤوه، بقولهم: فهمنا اأّن عامل 	
الّنظافة  عامل  اأّن  كيف  نفهمه:  مل  ،وم��ا  مغّطى  �شندوق  يف  ،وي�شعها  القمامة  ،ويجمع  ال�ّشارع  يكن�س  الّنظافة 

ي�شتطيع القيام بتلك الأعمال كّلها؟
• �شنعود لقراءة الِفقرة، ثّم يقولون : وجدنا يف الِفقرة اأّن عامل الّنظافة ن�شيط ي�شتيقظ مبّكًرا كّل �شباح ،فيتمّكن 	

من القيام بتلك الأعمال.
الّتطبيق)دوركم(:  

• ينّظم املعلِّم الّتالميذ يف جمموعات ملراقبة ما مل يفهموه.	
• ت: يقولون: فهمنا اأّن �شعاد هي التي كانت تتحّدث عن عامل الّنظافة، وواجبنا جتاهه، ويدّونونه يف كّرا�شاتهم .، 	

ويقولون: اإّن ما مل نفهمه، هو :من الذي كانت تتحّدث اإليه �شعاُد، ويدّونونه يف كّرا�شاتهم.
• ت: �شنعود لقراءة النَّ�س ملعرفة مع من كانت تتحّدث �شعاُد.  	
• اجعة.	 لت اإليه ،وي�شاركهم املعلِّم يف تقدمي التَّغذية الرَّ تعود املجموعات لقراءة النَّ�س، ،ثّم تعر�س ما تو�شّ

الهدف:		| اأن يحّدد الّتلميذ مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتية.

)15(	دقائقالدر�س	:	العا�شر | عامل النظافة.
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الأهداف:		اأن يحّدد الّتلميذ الأفكار الّرئي�شة يف الّن�س القرائي. | اأن يلّخ�س الّتلميذ الّن�س القرائي يف جملة واحدٍة.
التهيئة:

• ئي�شة يف النَّ�س، من خالل الإجابة 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتعّلم كيف نحّدد الفكرة الرَّ
عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي: ، 

• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟ 	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف يكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ

الفكرة العامة للن�سالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة
ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية
اجلملة املعربة عن املقروء.

النموذج ) دوري ( :
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س: يف �شوء القمر ،التي تبداأ من كلمة: القمر... بنوره، ثّم ي�شاأل نف�شه اأ�شئلة، 	

ويجيب عنها:
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ جمال �شوء القمر	
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف النَّ�س؟ خلق اهلّل القمر يف م�شلحة الإن�شان	
• كيف اأ�شوغ املعلومات يف جملة واحدة؟ �شوء القمر نعمة من نعم اهلّل على الإن�شان	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• اأ�شئلة، ثّم يجيبون عنها 	 اأنف�شهم  يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة التي تبداأ بكلمة :فاأهل الّريف...نعمه ،وي�شاألون 

معاً: 
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟  اأهّمية القمر لأهل الّريف	
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف الِفقرة؟ القمر ي�شعر اأهل الّريف بال�ّشعادة	
• كيف يكننا �شياغة جملة واحدة ُتَعربِّ عن الِفقرة؟ فوائد �شوء القمر لأهل الّريف	
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• عي منا�شًبا.	 عاته وما ورد يف النَّ�س ويقول: لقد كان توقُّ يقارن املعلِّم بني توقُّ
• ت: لقد كانت توقعاتنا منا�شبة. 	
• اجعة.	 ل اإليه الّتالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

التطبيق : 
• الأكرث 	 احل��دث  وحتديد  فيه،  ال��واردة  ال�ّشخ�شّيات  ،وحتديد  ال�شتماع  الّتالميذ  اإىل  ويطلب  النَّ�س،  املعلِّم  يقراأ 

اأهّمّية، ثّم تلخي�س النَّ�س يف جملٍة واحدٍة، وتدوين ذلك يف كّرا�شاتهم.
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اإجابات الّتالميذ ،ويقّدم التَّغذية الرَّ

)15(	دقائقاجلزء	)2(		| الوحدة	)8(،	| الدر�س	:	31 | يف �شوء القمر .

ا�سرتاتيجيَّة التَّلخي�س منوذج
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التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي: 

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

النَّموذج)دوري(:
• ر املعلِّم مع نف�شه ،ويقول: 	 م: يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من بدايتها اإىل... ول اأغلق الباب بقّوة ، ثّم يفكِّ

اأتوّقع اأّنه ل يغلق الباب بقّوة؛ حّتى ل يزعج اجلران؟
• الِفقرة حّتى  كلمة...جراين، ويقارن بني ما توّقعه، وما هو مكتوب، ويقول: لقد كان 	 ق��راءة  املعلِّم  م: يوا�شل 

توقعي منا�شباً.
املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 

• م ت: يقراأ املعلِّم والتَّالميذ عبارة:)اأتعاون... جراين(،ويتوّقع معهم: متى تزور �شخ�شّية النَّ�س جرانها ؟	
• م ت: يجيب املعلِّم والّتالميذ ، ويقولون اإن الزيارة تتم بعد �شالة اجلمعة من كل اأ�شبوع.  	
• يقراأ املعلِّم والتالميذ ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة ... الأعياد، ويقولون: لقد كان توقعنا غر منا�شب، فالعبارة 	

فل يزور جرانه يف الأعياد.  تقول: اإّن الطِّ
الّتطبيق)دوركم(:

• ُع اأن يقول الولد يف 	 ا من اآخر عبارة يف النَّ�س : اأ�شتاأذن...،لهم ،وي�شاألون اأنف�شهم: ماذا نتوقَّ يقراأ الّتالميذ فرديًّ
النَّ�س؟ يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب،

• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل  بع�س توّقعات الّتالميذ، ويقّدم التَّغذية الرَّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا ورد يف 

اجعة. النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة

الهدف	:		 يتوّقع الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�س.

)15(	دقيقةاجلزء	)1(		| الوحدة	)5(،	| الدر�س	:	21 | جراين.

ا�سرتاتيجيَّة الّتوّقع يف اأثناء القراءة منوذج
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الهدف:	 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س امل�شجد الأق�شى التي تبداأ بكلمة:دخل ...العربّية . .	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه ويجيب عنها، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الّتالية:	
• من الذي حّيا الّتالميذ يف الف�شل؟ املعلِّم	
• عّم تتحّدث الِفقرة؟ امل�شجد الأق�شى	
• اأين يقع امل�شجد الأق�شى؟ يف مدينة القد�س بفل�شطني	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• اأ�شئلة 	 اأنف�شهم  ي�شاألون  ،ثّم  املعلِّم....املعراج  بكلمة:  تبداأ  التي  النَّ�س  ِمن  الّثانية  الِفقرة  والّتالميذ  املعلِّم  يقراأ 

ويجيبون عنها:
• ما ف�شل امل�شجد الأق�شى؟ امل�شجد الأق�شى هو اأوىل القبلتني ،وثالث احلرمني ال�ّشريفني	
• ما املكان الذي اأ�شري بالّر�شول حمّمد �شّلى اهلّل عليه و�شّلم منه؟ مّكة	
• الة ليلة الإ�شراء؟ الّنبّي حمّمٌد �شّلى اهلّل عليه و�شّلم	 من الذي اأّم الأنبياء يف ال�شّ

الّتطبيق)دوركم(:  
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة ِمن النَّ�س التي تبداأ بكلمة :اأحمد...املحتّلني، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء 	

ال�شتفهام الّتالية: ملاذا؟ من؟ ماذا؟
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

)15(	دقيقةاجلزء	)2(			| الدر�س	:	 امل�شجد الأق�شى.

ا�سرتاتيجية الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرة منوذج
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التهيئة:
• يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتدرَّب على تلحني الّن�شيد اأّوًل، ثّم فهم اأفكاره ومعانيه من 	

خالل الإجابة عن اأ�شئلة املناق�شة، و�شن�شّوب  اإجاباتنا من خالل تداولها وحتليلها؛ لن�شل اإىل ما هو �شحيح، وذلك 
وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

الّنموذج)دوري(: 
• يلّحن املعلِّم النَّ�س ويقروؤه - بالتنغيم -  بيًتا بيًتا.	
• يقراأ املعلِّم النَّ�شيد ،وي�شاأل نف�شه: عّم يتحّدث الّن�شيد؟ 	
• عن الوطن.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا( : 
• يلّحن املعلِّم والّتالميذ النَّ�شيد مًعا، ثم يقروؤونه بلحنه ولفظه، وي�شاألهم املعلِّم.	
• من ينادي ال�ّشاعر يف البيتني :الّثالث والّرابع؟ الإن�شان يف جبلي �شم�شان وعيبان يف عدن و�شنعاء.	
• ما معنى )اأنا اأهواه(؟ اأنا اأحّبه.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• يعر�س املعلِّم الّن�شيد اأمام الّتالميذ على لوٍح. 	
• يقراأ التالميذ النَّ�س ملحناً باأنف�شهم، ثم ي�شاألهم املعلِّم الأ�شئلة التالية: 	
• ما معنى )اأنا اأهواه(؟ اأنا اأحّبه.	
• ما معنى )مّدوا الأيدي(؟ تعاونوا اأو ما ي�شابه املعنى. 	

)15(	دقيقةاجلزء	)1(	| الوحدة	)الأوىل(		| الدر�س	:	6	|  وطني.

ا�سرتاتيجية الّتلحني واحلمولة الفكرّية منوذج
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النموذج املتكامل



39ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

الوعي ال�شوتي

ـُ	(: ـَ	– ح )3(	دقائقن�صاط	)1(	:	ا�صتبدال	�صوت		)ح

تقدمي الن�ساط:
• اليوم �َشنلعُب لعبَة ا�شتبداِل الأ�شواِت، �شاأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من اأ�شواٍت �شبَق لكم درا�شُتَها، مع �شوٍت جديٍد 	

ًة  وت هو �شوت )ح�(، و�شنقوم با�شتبداِل �شوت اآخر بهذا ال�شوت، وننطُق الكلمَة َمرَّ نتعّرف عليه اليوم، هذا ال�شّ
وِت اجلديِد. اأخرى مع ال�شّ

منوذج : 
• اٍت( ومعناها : مكان احليوانات .	 ِ اأو ثالَث َمرَّ دوري، كلمة "َحظرة " )ُيَكّرُرَها املعلُِّم َمّرَتنينْ
• عندما اأ�شُع �شوَت " ن� " مكاَن �شوِت "ح�" ت�شبُح الكلمُة "نظرة "، مبعنى "ا�شم امراأة".	

ممار�سة م�ستقلة: 
• دوركم كلمة "َحظرة" معناها : 	
• ت: مكان احليوانات. 	
• عندما ن�شُع �شوَت " ن� " مكاَن �شوِت "ح�" ت�شبُح الكلمُة "نظرة "، مبعنى "ا�شم امراأة".	

تطبيق:
• ًنا بالكلمة الآتية  : ) ُحُبوب - ُهُبوب(  	 َتِعينْ ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّشابَقة ُم�شنْ

تقدمي الن�ساط:
• �شنقوم بنطق كلمات فيها �شوت )ح�( ثم �شنحذف ال�شوت من الكلمة ونقروؤها ثم نو�شح معناها.	

منوذج :
• دوري : كلمة )َح�شَرة ( فيها �شوت ) ح� ( ومعناها )ال�شيئ الذي جنل�س فوقه(.	
• َرة ( ومعناها )ا�شم مكان يف عدن(.	 عندما نحذف �شوت حرف )ح�( منها ت�شبح الكلمة )�شِ

ممار�سة م�ستقلة:
• دوركم : كلمة )َح�شَرة( فيها �شوت )ح�( ومعناها )ال�شيئ الذي جنل�س فوقه(.	
• َرة(. ومعناها )ا�شم مكان يف عدن(.	 )َح�شَرة(  نحذف منها �شوت )ح�( فت�شبح )�شِ

تطبيق:
• كلمة جديدة 	 لتكوين  )ُح���(  التالميذ حذف �شوت  اإىل  )ُح���ُدود( ويطلب  ال�شوت  فيها  كلمات  بنطق   املعلم  يقوم 

وتو�شيح معناها والكلمة هي : ) ُحُدود -  ُدود ( 

• وتي :) ا�شتبدال ، اأو حذف ، اأو اإ�شافة ( على كلمات معطاة 	 الهدف	:		اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�شتويات الوعي ال�شَّ
حتوي اأ�شوات حرف )ح(.

)3(	دقائقن�صاط	)2(	:		حذف	اأ�صوات	احلرف	)َحـ	-	ُحـ(:

الوحدة )1(، الدر�س رقم )3(، "حظرية احليوان" منوذج متكامل
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	) ن�صاط	)4(	:	مزج	الأ�صوات	لتكوين	كلماٍت	ِبَها	�صوت	)َح(	)ِب�َصْكٍل	�َصَماِعيٍّ

تقدمي الن�ساط:
• ال�ّشاِبَقة، 	 ُرو���س  ال��دُّ يف  َتَعلُُّمَها  مَتَّ  ح��روف  من  ُمَكّوَنة  لكلمات  وتّية  ال�شَّ املقاطع  الأ���ش��وات/  بع�س  بنطق  �شاأقوم 

وتّية؛ لتكويِن كلمة واحدة. و�شتحاولون دمج هذه الأ�شوات/ املقاطع ال�شَّ
منوذج : 

• دوري: اأنطق كلمة )ح�َ/�ِظي�/�َر/ُة(جمزاأًة اإىل اأربعة مقاطع، ثم اأنطق املقاطع ال�شوتية للكلمة مركبة مع بع�شها 	
ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني( ومعناها: )مكان احليوانات (. فت�شبح "َحِظَرُة "، )وُيَكرِّ

ممار�سة م�ستقلة:
• ُن كلمة "َحظرة"، ثم �شتنطقونها كاملة.	 دوركم. الآَن �شتقومون بنطق الأ�شوات/املقاطع اّلتي ُتَكوِّ
• ت: " ح�َ/�ِظي�/�َر/ُة " ، " َحِظَرُة " ، معناها: )مكان احليوانات(. 	

تطبيق:
• ًنا بقائمة الكلمات الآتية : )تحو - اأحمد(.	 َتِعينْ ُر املَُعلُِّم اللُّعَبة ال�ّشاِبَقة "�شماعاً" ُم�شنْ )ُيَكرِّ   

• وتية.	 الهدف	:		اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي اأ�شوات  حرف )ح( وفق مقاطعها ال�شّ

ن�صاط		)3(	:	اإ�صافة	�صوت	)ْحـ	-	َحـ(		:

تقدمي الن�ساط:
• �شنقوم بنطق كلمات لي�س فيها �شوت )ح�( ثم �شن�شيف �شوت )ح�( اإىل الكلمة ونقروؤها ثم نو�شح معناها.	

منوذج :
• دوري : كلمة )َجار( لي�س فيها �شوت )ح�( ومعناها )ال�شخ�س الذي يعي�س بجوارك (.	
• عندما ن�شيف اإليها حرف )ح�ِ( ت�شبح الكلمة )ِحجار( ومعناها )معروف(.	

ممار�سة م�ستقلة:
• دوركم : كلمة )جار( لي�س فيها �شوت )ح�( ومعناها )ال�شخ�س الذي يعي�س بجوارك(.	
• عندما ن�شيف اإليها حرف )ح�ِ( ت�شبح الكلمة )ِحجار( ومعناها )معروف(.	

تطبيق:
• اإ�شافة �شوت )ح� ( لتكوين كلمات جديدة وتو�شيح 	 يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ 

معناها م�شتعيناً بكلمة: )ِرمي - َحِرمي (.

)3(	دقائق

)3(	دقائق

�شوت احلرف 

نْ( باأ�شكاله املختلفة   الن�صاط	)1( : تييز �شوت احلرف )ح�َ ،  حا ، ح�ُ ، حو ،ح�ِ ، حي ، ح�
تقدمي الن�ساط:

• وال�شكون  	 وال�شمة،والك�شرة  )الفتحة،  ِط  بنْ ال�شَّ حركاِت  مبختلِف  )ح�(  حرِف  �شوَت  الأول   ال�شف  يف  َنا  فنْ َتَعرَّ م:   
ا �شوت  يُز �شويًّ ة )يف البداية، و الو�شط، و النهاية(، والآَن  �َشُنمِّ وممدوداً بالألف والواو، والياء وباأ�شكال احلرِف َكافَّ

احلرف)ح�( مفتوًحا، وم�شموًما،ومك�شوراً و�شاكًنا وممدوداً بالألف والواو والياء.

)5(	دقائقالهدف:	اأن ييز التلميذ اأ�شوات احلرف)ح�( من خالل كلمات معطاة .
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• هكذا 	 فاإ�شارته  ُتوًحا  َمفنْ احل��رف  ك��ان  اإذا  والأ���ش��وات(  )الإ���ش��ارات  اللُّعَبة  قواعد  التَّالِمينْذ  اإىل  املَُعلُِّم/�ُة  يذكر   م: 
(واإذا كان �شاكناً فاإ�شارته هكذا  ( واإذا كان مك�شوراً فاإ�شارته هكذا) ُموًما فاإ�شارته هكذا ) ( واإذا كان َم�شنْ ( 
( واإذا كان  ��ُدوًداب��ال��واو  فاإ�شارته هكذا ) ( واإذا كان مَمنْ ��ُدوًدا بالأل�ف فاإ�شارته هكذا ) ( واإذا كان مَمنْ (

( ويكرر ذلك عدة مرات حتى يتاأكد من حفظ التالميذ لالإ�شارات. ممدوًدا بالياء فاإ�شارته هكذا )
منوذج  دوري: 

• 	  ) ( م: كلمة "َحظرة" التي فيها �شوت ( ح�َ ) مفتوًحا، َتُكوُن اإ�شارُتَها  
• 	  ) ( م: كلمة "ُحُبوب " التي فيها �شوت ( ح�ُ( م�شموًما، َتُكوُن اإ�شارُتَها  
• 	 ) ( م:كلمة "ِح�شان " التي فيها �شوت )ِح�( مك�شوراً، َتُكوُن اإ�شارُتَها   
• 	 ) ( نْ( �شاكناً، َتُكوُن اإ�شارُتَها    مد" التي فيها �شوت )ح� م:كلمة " اأحنْ
• 	  ) ( ُدوًدا بالألف، َتُكوُن اإ�شارُتَها  م:كلمة " حامد" التي فيها �شوت ( حا ) مَمنْ
• 	  ) ( ُدوًدا بالواو، َتُكوُن اإ�شارُتَها   م: كلمة "تحو" التي فيها �شوت )حو( مَمنْ
• 	   ) ( ُدوًدا بالياء، َتُكوُن اإ�شارُتَها   م: كلمة "وحيد" التي فيها �شوت )حي��( مَمنْ

ممار�سة م�ستقلة:
• َتوي على �شوِت حرف)ح�()مفتوًحا وم�شموًما، ومك�شوراً و�شاكًنا 	 م:  ينطق املَُعلُِّم/�ُة بع�س الكلمات ال�شابقة التي حَتنْ

ُدوًدا بالواو، وممدوداً  بالياء( ويطلب اإىل التَّالِمينْذ رفع اأ�شابعهم وفًقا لالإ�شارات ال�ّشاِبَقة. ُدوًدا بالألف ومَمنْ ومَمنْ
• م: ُيالِحُظ املَُعلُِّم/�ُة مدى جتاوب التَّالِمينْذ يف ا�شتخداِمِهم الإ�شاراِت املنا�شبة عنَد َتييِز الأ�شوات.	

تطبيق :     
• ًنا بكلمات اأخرى من قائمِة الكلماِت الآتية:	 َتِعينْ م: ُيوا�شل املَُعلُِّم/�ُة اأداء هذا النَّ�َشاط مع التَّالِمينْذ ُم�شنْ
• مر ، حار�س ، �شحور ، نحيب  (	                                  )  َحديد ، ُحروف ، ِحمار، اأحنْ

تقدمي الن�ساط:
• اأخرب التالميذ اأننا �شنقوم بلعبة تقطيع الكلمات قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات 	

املنا�شبة لكل �شوت.
منوذج : دوري :  

• والطويلة 	 الق�شرة  اأ�شواتها  اإىل  قرائياً  كلماتها  وتقطيع  – ِح�َشاٌن(  َرُة  )َح�شِ الآتية:  الكلمات  بقراءة  �شاأقوم 
م�شتخدماً الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت هكذا : )َح�/��شي�/�َر/ٌة- ِح�/��شا/ٌن( )ل ي�شتخدم املعلم عالمات التقطيع 

على اللوح اأو ال�شبورة، بل تتم عملية التقطيع �شوتياً فقط(.
ممار�سة م�ستقلة:  

• دوركم:  اقروؤوا الكلمات )َح�/��شي�/�َر/ٌة- ِح�/��شا/ٌن( مع تقطيع الكلمات قرائًيا اإىل اأ�شواتها  الق�شرة والطويلة 	
م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.

• ت: يقروؤون الكلمات : )َح�/��شي�/�َر/ٌة- ِح�/��شا/ٌن( ويقطعون كلماتها قرائًيا اإىل اأ�شواتها م�شتخدمني الإ�شارات 	
املنا�شبة لكل �شوت.

التقطيع	القرائي	للكلمات.

• الهدف	:		اأن ُيحّلل الّتلميذ -�شوتياً- كلمات معطاة حتوي اأ�شوات : )ح( اإىل مقاطعها ب�شكل �شحيح.	

)10(	دقيقة
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )احَلِظرة( ، ويقراأ اجلملة : )يف "احلظرة" جمٌل ، وحماٌر       	

وح�شاٌن ، وخروف( .
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية )يف - جمٌل ،حماٌر ،ح�شان ، خروف( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )املكان الذي 	

ُع فيه احليوانات( .   مَّ جُتَ
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )جماٌل واأحمُد يزوران حظرة "احليواِن "، يف 	
احلظرة جمٌل، وحماٌر ، وح�شاٌن ، وخروٌف ( ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )احليوان(، 
ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي )  يف احلظرة جمٌل وحماٌر ، وح�شاٌن، 
وخروٌف( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) مثل التي تعي�س يف احلظرة كالأبقار، والأغنام ، وما ذكرناه �شابقاً  

ويف الغابات وهي غر الأليفة مثل: الأ�ُشود ، والنمور(  . 

املفردات

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات.
املفردات	:		احلظرة – احليوان – يزوران.

)8(	دقائقال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

• م: يالحظ التالميذ �شماعاً وم�شاهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�شوت اأو ا�شتخدام الإ�شارة قال دوري؛ واأعاد نطق 	
الكلمة التي وقع فيها اخلطاأ م�شتخدماً الإ�شارة الدالة لكل �شوت من اأ�شواتها.

تطبيق: 
• اأننا �شنقوم بلعبة 	 م: نظم تالميذ ال�شف يف فريقني )اأ ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �شغرة، ثم اأخربهم 

قراءة الكلمات وتقطيعها اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
• مقطعة 	 ق��راءة  ال��/��ح��/��ما/ر(   - )ال��/��ح��/��ي��/��وا/ن   : كلمتني  ق��راءة  )اأ(  الفريق  جمموعات  اإح��دى  اإىل  اطلب 

الإ�شارات واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�شورة �شحيحة �شجل  م�شتخدمني 
للفريق )اأ( ثالث نقاط لكل كلمة نقطة، اأما اإذا وقعت املجموعة يف خطاأ �شجل للفريق )اأ( نقطة واحدة اأو نقطتني 
ح�شب اخلطاأ الذي وقع فيه ، فاإذا �شححت اخلطاأ اإحدى جمموعات الفريق )اأ( اأ�شف للفريق نقطة واحدة فت�شبح 

نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �شححت اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( �شجل نقطة ل�شالح الفريق )ب(.
• وجه جمموعات الق�شم )اأ( اإىل اإعادة قراءة اجلملة مقطعة.	
• انتقل اإىل الفريق )ب( اطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ الكلمتني : )و/حي�/�ٌد – ُح�/�ب�و/ٌب( قراءة مقطعة 	

م�شتخدمني الإ�شارات واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ ، ثم طبق الإجراءات نف�شها التي طبقتها مع 
الفريق )اأ( لإدارة لعبة قراءة الكلمات .

• اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز. 	
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التطبيق ) دوركم ( :
• فيقروؤونها مبفردهم، 	  ، التالميذ  "يزوران" حظرة احليوان( على  واأحمُد   املعلم/�ة جملة )جماٌل  يعر�س   : ت 

ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )يزوران( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي : )جماٌل واأحمُد 
� حظرة احليوان ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )يذهبان(  . 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة الكلمات ومعانيها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقول املعلم/�ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) يزوران ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

) زار، يزوُر، زائٌر، زيارٌة ( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة : )يزوران ( . 
• م : يقراأ املعلم/�ة كلمة ) يزوران ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : ) يذهبان للحظرة ( .	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• م ت : يقول املعلم/�ة  والتالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )ي�شاهدان ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من 	

نف�س العائلة وهي )�شاَهَد ، ي�شاهُد ، �شاهدنْ ، ُم�شاهدة ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )ي�شاهدان ( .
• م : يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة ) ي�شاهدان ( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو  : ) ينظران ( .	

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد املعلم/�ة للتالميذ كلمة )�شمنٌي ( يف جملة : )احل�شان جميٌل ، واخلروُف �شمنٌي(  ، ويطلب منهم تنفيذ 	

الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ال�صرتاتيجية	:		امل�شتقات ) عائلة الكلمة ( .

الهدف:		 اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س .
املفردات	:		يزوران – ي�شاهدان - �شمنٌي.

)8(	دقائق
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ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة  / العنوان. الهدف:		 يتوّقع الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة اأو العنواَن، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• ور؟ ويجيب جمال ، واأحمد، وخالد.	 ور الثالث الأوىل، وي�شاأل نف�شه: من اأ�شحاب ال�شُّ م: يعر�س املعلِّم ال�شُّ

الّتطبيق)دوركم( : 
• ور؟ ح�شاٌن، وحماٌر، وخروف، 	 يعر�س املعلِّم �شور احليوانات دون ذكر اأ�شمائها ،وي�شاأل: ما اأ�شماء احليوانات يف ال�شُّ

اجعة. ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ

الفهم القرائي
)15(	دقيقة
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الهدف:		يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء

التهيئة:
• يف 	 املهّمة  املعلومات  �شتحّددون  ت��ق��روؤون،  ما  فهم  من  تتاأّكدوا  كي  ،قائاًل:  الّتلميذات  الّتالميذ/  املعلِّم  ُيخاطب 

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س اأ�شماء  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ النَّ�س عن طريق جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك،ثمَّ جتيبون عنها، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم النَّ�س، ثّم ي�شاأل نف�شه:	
• م: من زار حديقة احليوان؟ جمال، وخالد، واأحمد.	
• م: ما احليوانات التي �شاهدها جمال واأحمد؟، جماًل، وح�شاًن، وخروًفا.	

املمار�سة املوّجهٌة)دورنا(: 
• ي�شاأل املعلِّم والّتالميذ اأنف�شهم، ثّم يجيبون عنها: 	
• م ت: اأين كان يقف احلمار؟ كان يقف احلمار خلف احل�شان .	
• م ت: اأين كان يقف احل�شان؟ يقف احل�شان بجانب اخلروف.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• ي�شاأل املعلِّم الّتالميذ:	
• ملاذا ل يوجد يف هذه احلظرة حيواٌن متوّح�ٌس؟	

  حّتى ل يفرت�س احليوانات الأليفة، تقبل اأّية اإجابة منا�شبة
• ما احليوان الأ�شرع احل�شان اأم احلمار؟ 	

احل�شان، وتقبل اأّية اإجابة منا�شبة.  
• ملاذا مل يقرتب "جمال،و اأحمد" من احليوانات؟ 	

حّتى ل يوؤذياها، وتقبل اأّية اإجابة منا�شبة.  

)15(	دقيقةال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.
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الدرو�س
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مراجعة الأ�شوات
الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ي( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )يـَ – يـُ – يا- يو – يـْ (.	
• كلمات التطبيق: 	

)الَيمن – ُيدار- َبيان - يولد – بْيت(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ي(. 
• ال�سوت : )يـَ – ُيـ - يـْ( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )َيُدور  - ُدور(،) َيُعود – ُعود(.  
الإ�سافة : )َدار  - ُيدار(، ) ِرمي – َيرمي(.  

ال�ستبدال:)مَين - َزَمن(، )�َسْيٌف - �َسْقٌف(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• الهدف : اأن ُيحّلل الّتلميذ -�سوتيًا- كلمات معطاة 	
حتوي اأ�سوات:) ي( اإىل مقاطعها ب�سكل �سحيح .

• ال�سوت : )يـُ – َيـ - يـْ (.	
• كلمات التطبيق: 	

ْيٌف - جميٌل(. )ُيَداُر- الَْيَمُن- َبْيٌت – �سَ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ي( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ُيـ - يـْ - يا(.	
• كلمات التطبيق: )ُيو/ لـ/ ـُد  = ُيولُد(  	

)بيـ/ـٌت  = َبيٌت(  ، )بـ/ـيا/ ُن = بياُن(.  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثاين-بيٌت جميٌل11 اجلزء الأول
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام ماي�شمى مفاتيح ال�شياق .	

النموذج )دوري(: 
• "لذيُذ" الطعِم( ، ثم 	 م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )لذيُذ( ، ويقراأ اجلملة )عنُب اليمِن 

يحدد الكلمات املفتاحية وهي : )عنب اليمن -  الطعم (؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )حلو املذاق ( . 
املمار�سة املوجهة )دورنا( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )"البّناُء" يبني بيتاً جمياًل( ، وي�شاأل التالميذ عن 	
الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )البّناُء ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة  

وهي ) يبني  بيتاً( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الرجُل الذي يبني البيوت(. 
التطبيق ) دوركم ( :

• فيقروؤونها 	  ، التالميذ  على  "لذيٌذ"(  اأم��ي طعُمه  ُه  َطبَختنْ ال��ذي  الأك��ل   ( عنده  املعلم/�ة جملة  من  يعر�س   : ت 
مبفردهم  ، ويحددون الكلمة امل��راد  معرفة معناها ، وهي : )لذيٌذ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي : 

)الأكل - طبخته اأمي - طعمه( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) حلٌو(  . 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
• م: يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق .
ِمُل. املفردات	:		حتنْ

التهيئة:
• م : املعلم/�ة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى  لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف 	

اجلملة .
النموذج ) دوري ( : 

• ِمُل ( لها عدة معان ، ثم ي�شر اإىل الكلمات 	 م : يقراأ املعلم/�ة جملة )البنت "حَتمُل " عنباً ( ، ويقول كلمة : ) حَتنْ
�ِشُك ( . ِمُل ( هو : ) تاأخُذ ، ُتنْ املفتاحية ) البنت - عنباَ ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة )حتنْ

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• ِمُل" يف بطنها ابناً ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  	 م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) البقرة "حَتنْ

ِمُل ( مبعنى اآخر، ويناق�س املعلُم التالميَذ يف  الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ،  نف�شها )حَتنْ
ِمُل( هو : ) داخل بطنها ( .  وهي : )البقرة - يف بطنها ابناً ( ويقولون معنى كلمة : )حَتنْ

املفردات

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات .
املفردات	:		لذيٌذ – البّناء  .

)8(	دقائقال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

)8(	دقائقال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.
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ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة، وذلك  خاللهما مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة الأوىل، ويجيب: الّرجل يبني بيًتا.	 م: ُي�شاأل املعلِّم نف�شه :ما الأحداث التي �شرتد يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
• ُع اأن تفعل البنت ؟ حتمل عنًبا.	 ورة الّثانية، وي�شاأل نف�شه: ماذا اأتوقَّ م: يعر�س ال�شُّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ان عنه: البيت جميل، عنب اليمن 	 ورتني: الّثالثة والّرابعة، ويطلب اإىل الّتالميذ توّقع ما ُتَعربِّ م : يعر�س ال�شُّ

لذيذ.
• م ت: يقراأ املعلِّم والتالميذ النَّ�س املكتوب، ويقارنون بني توقعاتهم، وما ورد يف النَّ�س. 	
• اجعة. 	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل مقارنة التالميذ توقعاتهم مبا ورد يف النَّ�س، ويقدم التَّغذية الرَّ

الفهم القرائي

التطبيق ) دوركم ( :
• بطنها(، 	 "مولودايف  ِمُل  "حَتنْ )اأم����ي  م��ث��ل  ع��ن��ده  م��ن  اأخ����رى  ج��م��ل  يف   ، للتالميذ  ���ِم���ُل(  )حَتنْ كلمة  امل��ع��ل��م/���ة   ي��ع��ر���س 

ِمُل" الكتب يف يدها( . و)اأختي "حَتنْ
• ِمُل ( ، وي�شتخرجون الكلمات 	 ت : يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : )حَتنْ

ي - مولوداً يف بطنها (  ويف اجلملة الثانية ) اأُختي - الكتَب يف يدها ( ؛ ملعرفة  املفتاحية وهي يف اجلملة الأوىل ) اأُمِّ
�ِشُك ، تاأخُذ(  .  لى به ( ويف اجلملة الثانية : ) ُتنْ املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) ُحبنْ

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة الكلمة ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

)15(	دقيقة

املفردات	:		لذيٌذ – البّناء  .
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مالحظات املعلم

الهدف:		 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• جل؟ يبني بيًتا .	 ورة الأوىل، وي�شاأل: ماذا يبني الرَّ م: ينظر املعلِّم اإىل ال�شُّ

املمار�سة املوّجهٌة)دورنا(:
• م: ما اأنواع العنب؟ ، م ت: يجيب مع الّتالميذ:)الّرازقي، العا�شمي، الأ�شود، ... الخ(	

الّتطبيق)دوركم( : 
• م : ي�شاأل الّتالميذ: 	
• ه التالميذ اإىل ال�شوؤال عن ال�شيء الذي اأعجبهم يف البيت، وعن طعم العنب، م�شتعينني با�شم ال�شتفهام 	 م : ُيوجِّ

)ما( يف �شياغة ال�شوؤالني.
• م: ي�شاأل التالميذ: ما الذي اأعجبك يف البيت؟ 	
• ت: القمرّيات ،وتعّدد طوابقها ونوافذها، ولون اأحجارها، وهند�شة بنائها تقبل اأّية اإجابات منا�شبة.	
• م : ما طعم العنب؟ لذيذ. 	
• اجعة. 	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم التَّغذية الرَّ

)15(	دقيقةال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-البنت تخيط ثوًبا12 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ب( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )بـَ – بـُ – بـِ – با -  بو- بي . (.	
• كلمات التطبيق: 	

)َبيت – الِبنت- اأبو- اإْبرة  نبيل – لبان- الثوُب(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي : )ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ب(.
ال�سوت : )ِبـ - َبـ - ُبـ - َبـ - ُبـ - بو( .

كلمات التطبيق: 
احلذف :)َمَناِبر – َمَنار( ، ) َبِعيد - ِعيد(.  

رية(. رَية - َب�سِ الإ�سافة :)ُدور - ُبدور( ، )�سِ  

ال�ستبدال : )الثَّوُب – الثَّوُر( ، )اأُبو – اأخو(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مقاطعها  اإىل  اأ�ــــســــوات:)ب(  حتـــوي  مــعــطــاة 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )بو - َبـ - ِبـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)اأَُبو – َبْيٌت  - الِْبْنُت – َبْحٌر(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ب( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )بيـ - با - ْبـ(.	
• كلمات التطبيق: )نـ/ـبيـ/ ـٌل = نبيٌل( 	

)لـ/ـبا/ ٌن = لباٌن( )اإبـْ/ـر/ ٌة = اإبرٌة(.  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  .
املفردات	:		تِخيُط – الإبرة .

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) َتِخيُط( ، ويقراأ اجلملة )البنت "َتِخيُط "الثوَب بالإبرة ( ، ثم 	

ُع ( .  يحدد الكلمات املفتاحية )البنت - الثوب - بالإبرة( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ُترقٍّ
املمار�سة املوجهة )دورنا( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة اجلملة ال�شابقة مرة اأخرى، : )البنت تخيط الثوَب "بالإبرة" ( ، وي�شاأل 	
التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها  وهي : )الإبرة ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد 
ُع بها  معنى الكلمة وهي )البنت - تخيط الثوب( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اأداٌة �شغرة ت�شبه امل�شمار ترقَّ

الثياب املقطوعة (  . 
التطبيق ) دوركم ( :

• جادَة املقطوعة( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، 	 ت : يعر�س املعلم/�ة جملة  من عنده ) اأُمي "َتِخيُط" ال�شُّ
ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )تِخيُط ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي )اأمي - ال�شجادة  

ُع(  .  املقطوعة( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ُتَرقٍّ
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو 	 العنواَن،  ورِة  ال�شُّ خ��الل  من  نتوّقع  اأن  يكننا  ال��ق��راءة  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعّلم  يخاطب   : م 

الأحداَث، اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمنها الّن�س، ثّم نراجع توّقعاتنا- اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد 
القراءة، وذلك وفقاً للجدول الآتي :

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري( :
• ورة الأوىل؟ تخيط ثوًبا.	 ورتني الأوىل والثانية، وي�شاأل نف�شه: ماذا تفعل البنت يف ال�شُّ م: يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ورة الّثانية ُتَعربِّ عن املكان الذي تخيط فيه البنت.، فالعالقة مكانّية	 ورة الأوىل بالّثانية؟ ال�شُّ م: ما عالقة ال�شُّ
• اأين تخيط البنت الثوب؟ يف حجرة وهي جال�شة على مقعد. 	

الّتطبيق)دوركم(:
• ور الّثالث متتابعة؟ 	 وؤال عنها: ملاذا وردت ال�شُّ ه الّتالميذ اإىل ال�شُّ ور الّثالث الأخرة، وُيوجِّ م : يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ت : لأّن البنت تخيط الثَّوب بالإبرة، وذلك يف املنزل.	
• م : ي�شر املعلِّم باأنه يكننا مقارنة توقعاتنا مبا ورد يف النَّ�س لحقاً عند نهاية الّدر�س.	

ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع يف اأثناء القراءة

الهدف:		 يتوّقع الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الّن�س.

التهيئة:
• ُف يف اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 م : يخاطُب املعّلم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة الّن�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الفقرة؛ لرنى اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

منا�سبة توقعاتيما اأتوق ع اأن يت�سمنه املقروء الآتيما فهمته

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم )البنت تكتب درو�شها(، ثمَّ ي�شاأل نف�شه: اأين تكتب البنت درو�شها ؟ ويجيب :يف البيت.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(:
• م : ي�شاأل: مب تخيط البنت الّثوَب ؟	
• ت : تخيط البنت الّثوَب بالإبرِة.	

تطبيق)دوركم(: 
• م : يطلب اإىل الّتالميذ قراءة اجلملة مرة ثانية اإىل ...)يف البيت( ،ثّم ي�شاأل : ماذا تتوّقعون اأن تفعل البنت بعد 	

املذاكرة؟ 

املفردات	:		تِخيُط – الإبرة .
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ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا ورد يف 

اجعة. النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة

مالحظات املعلم

• ت: تخيط ثوبها بالإبرة.	
• يوا�شل التالميذ قراءة اجلملة، ويقارنون توقعاتهم باملكتوب، فيقولون لقد كانت توقعاتنا منا�شبة. 	
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-حظرة احليوان13 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )ح( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت:)حـَ، حـِ ، حـُ – حا – حو – حيـ- حـْ (.	
• اٌن 	 كلمات التطبيق: )َحِظرَيُة – اأْحَمُد – ِح�سَ

– ُحُبوٌب(. – َوِحيٌد  ُحو  – َتْ – َحاِمٌد 

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ح(.
ال�سوت : )حـَ – ِحـ - حـُ – حا( .

كلمات التطبيق: 
• رَيُة(،)ُحُدود - ُدود(.	 رَيُة – �سِ احلذف : )َح�سِ
• الإ�سافة : )َجار - ِحَجار(.  )ِرمي – َحِرمي(.	
• ال�ستبدال : )َحِظرَيُة – َنِظرَيُة(. 	

)ُحُبوب - ُهُبوب(.   

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
ـــوات احلـــــــرف:)ح( اإىل  مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــس

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )حـَ – حـِ – حيـ - حـُ(.	
• كلمات التطبيق: 	

اٌن – َوِحيٌد – ُحُبوب - احلَيواُن  رَيٌة – ِح�سَ )َح�سِ
- احلظريُة - احلماُر(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ح( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )حـَ – حو – حـْ (.	
• كلمات التطبيق: )حـَ/ـِظيـ/ـَر/ُة = َحِظرَيُة(.	

ـ/ـُحو=َتْحو(.)اأَحـْ/ـَمـ/ـُد=اأَْحَمُد(. )َتْ

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )احَلِظرة( ، ويقراأ اجلملة : )يف "احلظرة" جمٌل ، وحماٌر       	

وح�شاٌن ، وخروف( .
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية )يف - جمٌل ،حماٌر ،ح�شان ، خروف( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )املكان الذي 	

ُع فيه احليوانات( .   مَّ جُتَ
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )جماٌل واأحمُد يزوران حظرة "احليواِن "، يف 	
احلظرة جمٌل، وحماٌر ، وح�شاٌن ، وخروٌف ( ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )احليوان(، 
ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي )  يف احلظرة جمٌل وحماٌر ، وح�شاٌن، 
وخروٌف( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) مثل التي تعي�س يف احلظرة كالأبقار، والأغنام ، وما ذكرناه �شابقاً  

ويف الغابات وهي غر الأليفة مثل الأ�ُشود ، والنمور(  . 
التطبيق ) دوركم ( :

• مبفردهم، 	 فيقروؤونها   ، التالميذ  على  احليوان(  "يزوران" حظرة  واأحمُد  )جماٌل  جملة  املعلم/�ة  يعر�س   : ت 
: ) جماٌل  املفتاحية وهي  الكلمات  ، ثم ي�شتخرجون  )ي���زوران(   : ، وهي  امل��راد  معرفة معناها  الكلمة  ويحددون 

واأحمُد، حظرة احليوان ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )يذهبان(  . 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة الكلمات ومعانيها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات.
املفردات	:		احلظرة – احليوان – يزوران.

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقول املعلم/�ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) يزوران ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

) زار، يزوُر، زائٌر، زيارٌة ( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة : )يزوران ( . 

ال�صرتاتيجية	:		امل�شتقات ) عائلة الكلمة ( .

الهدف:		 اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س .
املفردات	:		يزوران – ي�شاهدان - �شمنٌي.
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ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة / العنوان. الهدف:		 يتوّقع الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• العنوان، 	 اأو  ورة  ال�شُّ خ��الل  من  نتوّقع  اأن  يكننا  ال��ق��راءة  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعلِّم  يخاطب   : م 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل- بعد  الأحداَث، اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
القراءة، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• ور؟ ويجيب جمال ، واأحمد، وخالد.	 ور الثالث الأوىل، وي�شاأل نف�شه: من اأ�شحاب ال�شُّ م: يعر�س املعلِّم ال�شُّ

الّتطبيق)دوركم( : 
• ور؟	 م : يعر�س املعلِّم �شور احليوانات دون ذكر اأ�شمائها ،وي�شاأل: ما اأ�شماء احليوانات يف ال�شُّ
• ت :  ح�شاٌن، وحماٌر، وخروف.	
• اجعة.	 يقّدم لهم التَّغذية الرَّ

• م : يقراأ املعلم/�ة كلمة ) يزوران ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : ) يذهبان للحظرة ( .	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :

• م ت : يقول املعلم/�ة  والتالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )ي�شاهدان ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من 	
نف�س العائلة وهي )�شاَهَد ، ي�شاهُد ، �شاهدنْ ، ُم�شاهدة ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )ي�شاهدان ( .

• م : يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة ) ي�شاهدان ( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو  : ) ينظران ( .	
التطبيق ) دوركم ( :

• م : يحدد املعلم/�ة للتالميذ كلمة )�شمنٌي ( يف جملة : ) احل�شان جميٌل ، واخلروُف �شمنٌي (  ، ويطلب منهم تنفيذ 	
الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .

• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

الفهم القرائي
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء

التهيئة:
• م : ُيخاطب الّتالميذ/ الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س عن 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س اأ�شماء ال�شتفهام  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ طريق جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
التي منها: من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف؟، ثمَّ جتيبون عنها، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم النَّ�س، ثّم ي�شاأل نف�شه:	
• م: من زار حديقة احليوان؟ جمال، وخالد، واأحمد.	
• م: ما احليوانات التي �شاهدها جمال واأحمد؟، جماًل، وح�شاًن، وخروًفا.	

املمار�سة املوّجهٌة)دورنا(: 
• ي�شاأل املعلِّم والّتالميذ اأنف�شهم، ثّم يجيبون عنها: 	
• م ت: اأين كان يقف احلمار؟ كان يقف احلمار خلف احل�شان .	
• م ت: اأين كان يقف احل�شان؟ يقف احل�شان بجانب اخلروف.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• م : ي�شاأل املعلِّم الّتالميذ: ملاذا ل يوجد يف هذه احلظرة حيواٌن متوّح�ٌس؟	
• ت : حّتى ل يفرت�س احليوانات الأليفة، تقبل اأّية اإجابة منا�شبة	
• م : ما احليوان الأ�شرع احل�شان اأم احلمار؟ 	
• ت : احل�شان، وتقبل اأّية اإجابة منا�شبة.	
• م  : ملاذا مل يقرتب "جمال،و اأحمد" من احليوانات؟ 	
• ت : حّتى ل يوؤذياها، وتقبل اأّية اإجابة منا�شبة.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف البقالة14 اجلزء الأول

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اِلبَقالة( ، ويقراأ اجلملة : ) يف "البقالِة" خبٌز، وموٌز ،   ورّماٌن( 	
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية ) يف ، خبٌز ، موٌز ، رّماٌن ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الدكان ( .  	

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات .
املفردات	:		البقالة – ذَهَب – وجَد .

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ب(. 
ال�سوت : )بـَ– ِبـ( مراجعة .

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة: )ِعيد – َبِعيد( ، )ِعرْي - َبِعري(.	
• قالة( ، )َكَتَب  - َكَتَم(.	 ال�ستبدال:)ِبقالة -  �سِ

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مقاطعها  اإىل  اأ�ــــســــوات:)ب(  حتـــوي  مــعــطــاة 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ُبـ - َبـ - ْبـ( مراجعة.	
• كلمات التطبيق: 	

)ُبذور-  َجبل  -  حْبل  - َبحر(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ب( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ِبـ - ْبـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)خبـ/ـز = ُخبز(. )بـ/ـقا/لة  = بقالة(   ،   

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) "ذهَب" �شعيٌد اإىل البقالة ( ، وي�شاأل التالميذ 	

عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) َذَهَب ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى 
الكلمة وهي )�شعيٌد - اإىل البقالة ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )  راح ، م�شى ....( . 

التطبيق ) دوركم ( :
• ت : يعر�س املعلم/�ة جملة )ذهب �شعيٌد اإىل البقالة "َفوَجَد" فيها اخلبز ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم، 	

ويحددون الكلمة امل��راد  معرفة معناها ، وهي : ) َوَج��َد ( ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي ) ذهب – اإىل 
البقالة ، فيها اخلبز ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) لقَي (. 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ. 	
• م : يكتب املعلم/�ة الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 يتوّقع الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

تو�سيح : التهيئة:
• ورة اأوالعنواَن، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة وتاأمل حمتوياتها: يف اأيِّ مكاٍن توجد هذه الفواكه 	 م : يخفي املعلِّم العنوان، وي�شاأل نف�شه بعد مالحظة ال�شُّ

واخل�شروات؟ يف البقالة.
• ور اجلزئّية الأوىل ،وي�شاأل :ماذا نتوّقع اأن يكون ا�شم كّل �شورة؟ يجيب املعلِّم: رّمان، 	 م: يعر�س املعلِّم الثالث ال�شّ

ورة الأوىل"�شعيد". دقيق، خبز، ويتاأّكد من توّقعاته من خالل قراءة الكلمات، وُي�شّوب ا�شم ال�شُّ
الّتطبيق)دوركم(:  

• ور اجلزئّية الأخرة ،وي�شاأل: ماذا تتوقعون اأن يكون ا�شم كّل �شورة؟	 م : يعر�س املعلِّم الثالث ال�شُّ
• ت: موز، زيت ذرة، رّمان، ويتاأّكد الّتالميذ من منا�شبة توّقعاتهم من خالل قراءة الكلمات. 	
• ور، ويقارنون توقعاتهم مبا هو مكتوب. 	 ت : يقراأ التالميذ الكلمات التي حتت ال�شُّ
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ ل اإليه التَّالميذ، وُيقدِّ م : ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شَّ

الفهم القرائي
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

تو�سيح | التهيئة:
• م : ُيخاطب الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س عن 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س اأ�شماء ال�شتفهام  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ طريق جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
التي منها: من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، ثّم جتيبون عنها، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• م: يقراأ املعلِّم در�س يف البّقالة، وي�شاأل نف�شه: اإىل اأين ذهب �شعيٌد؟ يجيب: اإىل البّقالة.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(:
• وؤالني الآتيني:	 م ت: يقراأ املعلِّم والّتالميذ ،وي�شاألون اأنف�شهم ال�شُّ

م : ماذا وجد �شعيٌد يف البّقالة؟    
م : ماذا ا�شرتى �شعيٌد؟   

• م ت : يجيب املعلِّم والّتالميذ: خبًزا، وحليًبا، وموًزا، ورّماًنا، وزيت ذرٍة، ودقيًقا.	
الّتطبيق)دوركم(: 

• ا يدور يف 	 م : يقدم للّتالميذ ا�شمي ال�شتفهام )ماذا، وما(، ويطلب اإليهم �شياغة �شوؤالني عن م�شمون النَّ�س، وممَّ
اأذهانهم عن البّقالة: 

• ي من يبيع يف البّقالة؟ 	 ت : ماذا ن�شمِّ
• ت : بّقال. 	
• ت : اذكر فواكه اأخرى تباع يف البّقالت. تقبل اأّية اإجابة منا�شبة.	
• ت : ما الفواكه التي تعجبك؟ تقبل اأّية اإجابة منا�شبة. 	
• اجعة.	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم



ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 62

مراجعة الأ�شوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات.
املفردات	:		احلديقة – تقِطُف – حاِفظنْ .

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )احلديقة( ، ويقراأ اجلملة : ) لتقطف الأزهار ، وحافظ على 	

نظافة "احلديقة" ( .  

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف احلديقة15 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ح(. 
ال�سوت : )ِحـ - َحـ( مراجعة .

كلمات التطبيق: 
احلذف:)ِحَجار – َجار(،) َحِزينة – ِزينة(.  

اد - َح�ساد(. الإ�سافة : )ِريق – َحريق( ، )�سَ  

ِديقة( ، )�َسَحر- �َسَمر(. ال�ستبدال:)َحِديقة  - �سَ  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• الهدف : اأن ُيحّلل الّتلميذ -�سوتيًا- كلمات معطاة حتوي اأ�سوات:)ح( اإىل مقاطعها 	
ب�سكل �سحيح .

• ال�سوت : )حو - حِيـ - ِحـ - حا( مراجعة.	
• )تحو-  وحيد - حجار -  حار�ص(.	 كلمات التطبيق:  

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ح( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َحـ - حا( مراجعة(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َحـ/ـديـ/ـقـ/ـة = َحديقة( ، )حا/فـظ  = حافظ(.  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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     : وهو   ، امل�شتهدف  املعنى  ملعرفة  ؛  نظافة(  الأزه���ار، وحافظ على  : )لتقطف  املفتاحية وهي  الكلمات  ثم يحدد    
)الأر�س املزروعة اأع�شاباً واأ�شجاراً املليئة بالزهور( .  

املمار�سة املوجهة )دورنا( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) ل "تقطف" الأزه��ار ( ، وي�شاأل التالميذ عن 	

الكلمة امل��راد  معرفة معناها ، وهي : ) تقطُف ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى 
الكلمة وهي : ) ل - الأزهار ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) تقطُع ( . 

التطبيق ) دوركم ( :
• ، ويحددون 	 ، فيقروؤونها مبفردهم   التالميذ  املدينة ( على  " على نظافة  "حاِفظنْ  ( املعلم/�ة جملة  : يعر�س  ت 

الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) حاِفظنْ ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي : ) على -  نظافة املدينة(؛ 
ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) احِر�سنْ ، اجعلها نظيفة با�شتمرار (  . 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/�ة الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• العنواَن، 	 اأو  ورة  ال�شُّ خ��الل  من  نتوّقع  اأن  يكننا  ال��ق��راءة  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعلِّم  يخاطب   : م 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد  الأحداَث، اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

القراءة، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورتني اجلزئّيتني: الأوىل، والّثانية، وي�شاأل نف�شه: 	 ورة الكّلّية وال�شُّ م: يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ماذا ن�شّمي هذا املكان؟ احلديقة.	
• ورة الأوىل؟ طارق	 ما ا�شم الّطفل يف ال�شُّ
• فل؟ ل تقطف الأزهار.	 ما اجلملة التي ُن�شح بها الطِّ

الفهم القرائي
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الّتطبيق)دوركم( :
• من 	 �شورٍة  كّل  ا�شم  يكون  اأن  تتوّقعون  م��اذا  الّتالميذ:  وي�شاأل  والّرابعة،  الّثالثة،  ورتني:  ال�شُّ املعلِّم  يعر�س   : م 

ورتني؟ �شورتا فلِّ وع�شفوٍر. ال�شُّ
• ور، ويقارنون توقعاتهم مبا هو مكتوب. 	 ت : يقراأ التالميذ الكلمات حتت ال�شُّ
• اجعة.	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شل اإليه التالميذ، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف: يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.
تو�سيح | التهيئة:

• م : ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ النَّ�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم النَّ�س، وي�شاأل نف�شه: ماذا اأقول اإذا اأودُت ن�شح طفٍل يقطف الّزهور؟	
• هوَر.	  ل تقطِف الزُّ

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت: يقراأ املعلِّم والتَّالميذ اجلملتني)ل تقطف، حافظ( ،وي�شاألون:	
• ماذا نقول ملن ل يحافظ على نظافة احلديقة؟ 	
• حافظ على نظافة احلديقة.	

الّتطبيق)دوركم(: 
• ه املعلِّم الّتالميذ اإىل قراءة العبارة امل�شتملة على جمل النَّ�س، وي�شاألون اأنف�شهم بع�س الأ�شئلة،  ثم يجيبون 	 م : ُيوجِّ

عنها، م�شتعينني با�شمي ال�شتفهام )ملاذا، وكيف(.
• ت : ملاذا ل نقطف الأزهار؟ لكي ل ن�شّوه منظر احلديقة، ونتمّتع بجمالها، تقبل اأّية اإجابات منا�شبة.	
• عام 	 الطَّ تناول  الأزه��ار، والمتناع عن  املخّلفات، وجتّنب قطف  بتجّنب رمي  كيف نحافظ على نظافة احلديقة؟ 

فيها. واللتزام بالتعليمات.
• اجعة.	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-ن�شيد وطني16 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ن( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )نـَ – نـُ – نـِ – نا     نو – ين(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َن�سيد – ُنريد – ِنداء- منال- نور – اإخواين  - اأْنور(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ن(. 
ال�سوت : )نا - ُنـ - ِنـ - نو( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َمَنال - َمال( ، ) ُن�ُسور -  �ُسور(.	
• الإ�سافة : )َداء- ِنَداء( ، )ُعود، نُعود(.	
• ال�ستبدال:)ُنور- �ُسور( ، )ِنَداء، ِفَداء(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــســـوات احلـــــــرف:)ن( اإىل 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َنـ - ُنـ - ِنـ - ين(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َن�سيد – ُنريد – ِنداء- اإخواين(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ن( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )نا - نو - ْنـ (.	
• كلمات التطبيق: ) مـ/ـنا/ل = منال(  	

)نو/ر = نور( ، ) اأنـْ/ـو/ر = اأنور(.   

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		ي�شتخدم املعلم ال�شرتاتيجية املنا�شبة لتو�شيح هذه املفردات.

املفردات	:		ال�شعد - جتنوا .
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ال�صرتاتيجية	:		الّتلحني واحلمولة الفكرّية .

الهدف:		 يحّدد الّتلميذ معاين بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.
التهيئة:

• اأّوًل، ثّم فهم اأفكاره ومعانيه 	 م : يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتدرَّب على تلحني الّن�شيد 
من خالل الإجابة عن اأ�شئلة املناق�شة، و�شن�شحح  اإجاباتنا من خالل تداولها وحتليلها؛ لن�شل اإىل ما هو �شحيح، 

وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

الّنموذج)دوري(: 
• م : يلّحن املعلِّم النَّ�س ويقروؤُه  - بالتنغيم -  بيًتا بيًتا.	
• يقراأ املعلِّم النَّ�شيد ،وي�شاأل نف�شه: عّم يتحّدث الّن�شيد؟ 	
• عن الوطن.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا( : 
• م ت : يلّحن املعلِّم والّتالميذ النَّ�شيد مًعا، ثم يقروؤونه بلحنه ولفظه، وي�شاألهم املعلِّم.	
• م : من ينادي ال�ّشاعر يف البيتني :الّثالث والّرابع؟ 	
• ت : الإن�شان يف جبلي �شم�شان وعيبان يف عدن و�شنعاء.	
• م : ما معنى )اأنا اأهواه(؟	
• ت : اأنا اأحّبه.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• يعر�س املعلِّم الّن�شيد اأمام الّتالميذ على لوٍح. 	
• يقراأ التالميذ النَّ�س ملحناً باأنف�شهم، ثم ي�شاألهم املعلِّم الأ�شئلة التالية: 	
• ما معنى )اأنا اأهواه(؟ اأنا اأحّبه.	
• ما معنى )مّدوا الأيدي(؟ تعاونوا اأو ما ي�شابه املعنى. 	

الفهم القرائي

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق.
املفردات	:		عاَد .

التهيئة:
• املعلم/�ة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرىلتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة.	

النموذج ) دوري ( : 
• اإىل الكلمات 	 ، ثم ي�شر  اإىل بيته(، ويقول كلمة : )ع��اَد( لها عدة معان  م : يقراأ املعلم/�ة جملة )"عاد" الراعي 

املفتاحية )الراعي - اإىل بيته( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة )عاَد( هو : َ)رَجَع ( 

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
اعي27 -الرَّ اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ن - مراجعة(. 
ال�سوت : )َنـ - ِنـ - نا( ، مراجعة .

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )ُعود – َنُعود( ، )ُزور - َنُزور(.	
• ال�ستبدال:)ُنور- �ُسور( ، )ِنَداء، ِفَداء(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــســـوات احلـــــــرف:)ن( اإىل 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )نا - ْنـ - َنـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)نار- اأنور-  اأنهار - نظرية(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ن( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َنـ - ِنـ (.	
• كلمات التطبيق: )غـ/ـنـ/ـم  = غنم(	

) نـ/ـدا/ء  = نداء(.    

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املمار�سة املوجهة )دورنا( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة )"عاَد" حممٌد �شديَقه اإبراهيَم يف امل�شفى( التي حتوي الكلمة 	

التي ت�شاعُد يف حتديد معنى  املفتاحية  الكلمات  التالميَذ يف  املعلُم  ، ويناق�س  اآخر  ال�شابقة نف�شها )ع��اَد( مبعنى 
الكلمة، وهي: )حممٌد - �شديَقه يف امل�شفى( ويقولون معنى كلمة )عاَد ( هو : ) زاَر( . 

التطبيق ) دوركم ( :
• "عاَد" من العمل بعد الظهر(، 	 اأخ��رى من عنده مثل: )اأب��ي   - يعر�س املعلم/�ة كلمة )ع��اَد( للتالميذ ، يف جمل 

و)قوَم "عاد" َذَكرهُم اهلُل يف القراآِن الكرمي(.
• ت : يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : )عاَد ( ، وي�شتخرجون الكلمات 	

املفتاحية ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهي يف اجلملة الأوىل : ) اأبي - من العمل – بعدالظهر ( ويف اجلملة الثانية: 
)قوم - ذكرهم اهلل  يف القراآن(. 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
•  م : يكتب املعلم/�ة  الكلمة ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو العنوان، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورتني اجلزئيتني الّثانية والثَّالثة ،وي�شاأل نف�شه: 	 ورة الكّلّية، ثم ال�شُّ م: يقوم املعلِّم مبالحظة ال�شُّ
• ُع اأن يكون عنوان النَّ�س؟ احلديث عن الّراعي .	 م : ماذا اأتوقَّ
• ورة الأوىل عن الراعي والغنم، والثانية عن الغنم.	 ورتان؟  ال�شُّ ُع اأن ُتَعربِّ عنه ال�شُّ م : ماذا اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ان عنه:	 ه الّتالميذ اإىل توّقع ما ُتَعربِّ ورتني :الّرابعة واخلام�شة، ثّم ُيوجِّ يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ورة الّرابعة ُتَعربِّ عن الغروب، واخلام�شة عن الّراعي وغنمه.	 يجيب الّتالميذ: ال�شُّ
• م 	 للتالميذ مبقارنة توقعاتهم مبا هو مكتوب، ويقدِّ النَّ�س، وي�شمح  بعد قراءة  املعلِّم عن منا�شبة توقعاته  يعرب 

اجعة.  التَّغذية الرَّ

الفهم القرائي
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ال�صرتاتيجية	:		الّتلخي�س

الأهداف:		 يحّدد الأفكار الّرئي�شة يف الّن�س القرائي | يلّخ�س النَّ�س القرائي يف جملٍة واحدٍة.

التهيئة:
• النَّ�س، من خالل 	 ئي�شة يف  الرَّ الفكرة  �شنتعّلم كيف نحّدد  اليوم  الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعلِّم  : يخاطُب  م 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي: 
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف يكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ
• وذلك فقاً للجدول الآتي :	

الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية
اجلملة املعربة عن املقروء.

تو�سيح | الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم النَّ�س، ويقول يتحّدث النَّ�س عن فكرة عاّمة هي: الّراعي والغنم .	

الّتطبيق)دوركم(: 
• ه املعلِّم الّتالميذ اإىل مالحظة �شور النَّ�س، والتعبر عنها بجمٍلٍ من مثل: الّراعي مع غنمه،	 م : ُيوجِّ
• م : عاد الّراعي عند الغروب، عاد الّراعي اإىل بيته.	
• ه املعلِّم الّتالميذ اإىل الّتعبر عن اجلمل ال�ّشابقة بجملٍة واحدة بعد ا�شتبعاد الكلمات املتكّررة، فيقولون: 	 م: ُيوجِّ
• ت: يقولون : عاد الّراعي مع غنمه عند الغروب اإىل بيته.	
• م : ي�شاأل التالميذ اأنف�شهم ، ثم يجيبون عن اأ�شئلتهم. 	
• ت: عّم يتحدث النَّ�س؟ عن الراعي والغنم.  	
• ت: اأين يرعي الّراعي غنمه؟ يف املزارع واحلقول واملراعي)ُتقبل اأّية اإجابة منا�شبة(.	
• اجعة. 	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-�شامي ير�شم �شاعة28 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ع( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )عـَ – عـُ – عـِ – عا - عو- عي – ْع(.	
• كلمات التطبيق: 	

اعي- بْعد(. )َعدن – ُعمر- ِعماد- عاد - نعود – الرَّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ع(. 
ال�سوت : )عـَ  - عـو -  عـُ -  ِعـ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َعَقاِرب - َقاِرب( ، )َعِبري -  ِبري(.	
• الإ�سافة : )�ُسود - �ُسُعود( ، ) ُهود - ُعُهود(.	
• ال�ستبدال:)ِعَماد - َرَماد ( ، ) ُعَمر - َقَمر(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات:)ع( اإىل مقاطعها ب�سكل 

�سحيح .
• ال�سوت : )ُعـ - عو - عي - َعـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

اعي- بْعد(. )ُعمر- نعود – الرَّ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ع( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ِعـ - َعا - َعـ(.	
• كلمات التطبيق: )عـِ/ـما/ُد  = ِعَماد( 	

)عا/د  = َعاد( ، )َعـ/ـد/ن =  َعدن(   

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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التهيئة:
• يف 	 مفتاحية  كلمات  با�شتخدام  متعددة  معان  ذات  كلمة  معنى  لتحديد  اأخ��رى   طريقة  �شنتعلم  اليوم   : املعلم/�ة 

اجلملة .
النموذج ) دوري ( : 

• الكلمات 	 اإىل  ي�شر  ثم   ، لها عدة معان  )�شاعًة(  كلمة:  ويقول  "�شاعًة"(،  ير�شُم  )�شامي  املعلم/�ة جملة  يقراأ   : م 
، ويقول معنى كلمة )�شاعًة( هو : )التي نح�شُب بها  الكلمة  ؛ لبيان معنى  املفتاحية )�شامي- ير�شُم( ويناق�شها 

الوقت، وتلب�س يف اليد وتعلق على اجلدار( . 
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة )�شاأذهُب اإىل املدر�شِة بعد "�شاعٍة"( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  	
الكلمة  ت�شاعد يف حتديد معنى  التي  املفتاحية  الكلمات  التالميَذ يف  املعلُم  اآخ��ر، ويناق�س  نف�شها )�شاعٍة( مبعنى 

َد( ويقولون معنى كلمة )�شاعة( هو : )وقت من الزمن( .  وهي: )�شاأذهُب اإىل املدر�شِة بعنْ
التطبيق ) دوركم ( :

• يعر�س املعلم/�ة كلمة : )ال�شاعة( للتالميذ  يف جملة اأخرى من عنده مثل قوله تعاىل: )اقرتبِت "ال�شاعُة" وان�َشّق 	
القمُر( .

• ت: يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي: )ال�شاعُة(، وي�شتخرجون الكلمات 	
املفتاحية وهي: )اقرتبت - وان�شّق  القمر (؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو: )القيامة(.

• م: ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ.	
• م: يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق .
املفردات	:		�شاعة – ال�شاعة

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو العنواَن، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة ،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة الكّلّية اأّن النَّ�س يتحّدث عن 	 ُع من ال�شُّ ورتني :الّثانية والّثالثة، ويقول: اأتوقَّ ورة الكّلّية، ثم ال�شُّ ل ال�شُّ م: يتاأمُّ

ورتني الثانية والثالثة ير�شم �شاعة حائط. تلميٍذ ير�شم �شاعًة. واأنَّه يف ال�شُّ
الّتطبيق)دوركم(:  

• ان عنه.	 ورتني: الّرابعة، واخلام�شة، وتوّقع ما ُتَعربِّ ه املعلِّم التَّالميذ اإىل مالحظة ال�شُّ ُيوجِّ
• ورتني، ثّم يقولون: الّرابعة ُتَعربِّ عن �شامي وهو ير�شم �شاعة، والأخرى عن كاأ�س �شاي.	 يتاأّمل الّتالميذ ال�شُّ
• ههم اإىل مقارنة توّقعاتهم باملكتوب حتت كلِّ �شورة. 	 م: ي�شتقبل توقعاتهم، ثم ُيوجِّ
• يقراأ التالميذ النَّ�س، ويقولون: لقد كانت توقعاتنا منا�شبة.	
• اجعة.	 م :ي�شجع التالميذ على مقارنة توقعاتهم مبا هو مكتوب، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• ورة الأوىل، ثّم ي�شاأل نف�شه: 	 يقراأ املعلِّم اجلملة املعرّبة عن ال�شُّ
• ما نوع ال�ّشاعة التي ر�شمها �شامي؟ �شاعة حائط.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• ورة؟ 	 يقراأ املعلِّم والّتالميذ اجلملة الّثانية، ثّم ي�شاأل: كم ال�ّشاعة يف ال�شُّ
• يجيب املعلِّم والّتالميذ: ت�شر ال�ّشاعة اإىل احلادية ع�شرة وخم�س دقائق. 	
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الّتطبيق)دوركم(:  
• ي�شرب 	 �شامي  والّرابعة:  الّثالثة،  اإىل قراءة اجلملتني:  هها  وُيوجِّ ثنائّية،  الّتالميذ يف جمموعات  املعلِّم  ينّظم  م: 

ال�ّشاي، �شامي ير�شم �شاعة حائط ويلّونها، ثّم �شياغة الأ�شئلة عن م�شمونها والإجابة عنها، م�شتخدمني: 
• من؟ ماذا؟ ملاذا ؟ اأيَن ؟ 	
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدِّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  .
اأ. املفردات	:		احلو�ُس – الُفر�شاُة . يتو�شّ

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-الو�شوء29 اجلزء الأول

التهيئة :
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )احلو�س( ، ويقراأ اجلملة : ) طارٌق يقُف اأمام "احلو�ِس"(.  	
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي: )طارق - يقُف ، اأماَم ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) املكان الذي يكمل فيه 	

الو�شوء كما يف ال�شورة التي يف الكتاب(.

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ن(. 
ال�سوت : )نا – نـُـ - َنـ– نو( مراجعة.

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )َمال- َمنال( ، ) �ُسور – ُن�ُسور(.	
• ال�ستبدال:)ُينّظف - ُيوّظف(، 	

) ُنور  - �ُسور(.    

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات:)ن( اإىل مقاطعها ب�سكل 

�سحيح .
• ال�سوت : )َنا - نو - َنـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)منال -  نور - ينظف – نحل(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ن( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )نا - َنـ (.	
• كلمات التطبيق: )اأ�سـ/ـنـا/نـ/ـه = اأ�ْسنانه(	

          )نـ/ـظيـ/ـف = َنظيف(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• وي�شاأل 	  ، "بالفر�شاِة"(  اأ�شناَنه  ُف  ينظِّ : )ط��ارٌق  ، وهي  اأخ��رى  بقراءة جملة  والتالميذ معاً  املعلم/�ة  يقوم   : م ت 

التي ت�شاعد يف  املفتاحية  الكلمات  ، ويناق�شهم يف  ، وهي: )الفر�شاة(  امل��راد  معرفة معناها  الكلمة  التالميذ عن 
حتديد معنى الكلمة وهي : )طارق ينظُف اأ�شنانه( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الأداة التي ننظف بها اأ�شناننا  

مثل ال�شواك( . 
التطبيق )دوركم( :

• ، ويحددون الكلمة 	 ، فيقروؤونها مبفردهم   "يتو�شاأُ" لل�شالِة( على التالميذ  ت: يعر�س املعلم/�ة جملة )طارٌق 
املراد معرفة معناها، وهي : ) يتو�شاأُ ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي )طارٌق – لل�شالة(؛ ملعرفة املعنى 

امل�شتهدف ، وهو : )يغ�شُل وجهه ويديه وي�شح على راأ�شه ويغ�شل رجليه(.
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة اأو العنواَن، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة الكّلّية اأن يتناول النَّ�س 	 ُع من ال�شُّ ورتني: الّثانية والّثالثة، ثم يقول اأتوقَّ ورة الكّلّية، ثم ال�شُّ يعر�س املعلِّم ال�شُّ

ورة الثانية ُتَعربِّ عن طفل ي�شتعد للو�شوء، والثالثة ُتَعربِّ عن طفل ينظف اأ�شنانه. نظافة اجل�شم، واأن ال�شُّ
• يقراأ املعلِّم اجلملتني ال�ّشابقتني، ويقول : لقد كانت توقعاتي عن املو�شوع غر منا�شبة، بينما كانت توقعاتي عّما 	

ورتان منا�شبة.    تتحدث عنه ال�شُّ
الّتطبيق)دوركم(: 

• ان عنه.	 ورتني: الّرابعة واخلام�شة، وتوّقع ما ُتَعربِّ ه املعلِّم الّتالميذ اإىل تاأّمل ال�شُّ ُيوجِّ
• ومقارنة 	 ورتني،  ال�شُّ حتت  املكتوب  ق��راءة  اإىل  ههم  ُيوجِّ ثّم  عاتهم،  توقُّ عن  ،ويعرّبون  ورتني  ال�شُّ الّتالميذ  يتاأّمل 

اجعة. م التَّغذية الرَّ الّتوّقعات باملقروء، ويقدِّ
• اجعة.	 لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شّ

الفهم القرائي
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ال�صرتاتيجية	:		الّتلخي�س

الأهداف:		 يحّدد الأفكار الّرئي�شة يف الّن�س القرائي | يلّخ�س الّن�س القرائي يف جملة واحدٍة.

تو�سيح | التهيئة:
• النَّ�س، من خالل 	 ئي�شة يف  الرَّ الفكرة  �شنتعّلم كيف نحّدد  اليوم  الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعلِّم  م : يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي: ، 
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟ 	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف يكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ
• وذلك فقاً للجدول الآتي :	

الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية
اجلملة املعربة عن املقروء.

الّنموذج)دوري(: 
• الة.	 م : يقراأ املعّلم الّن�س، ويعرّب عّما يدور حوله الن�س يف جملة واحدة، هي: الو�شوء لل�شّ

املمار�سة املوّجهة)دورنا( 
• يقراأ املعّلم والّتالميذ اجلملة الّثانية يف الّن�س، وهي: )طارق ينّظف اأ�شنانه(،ويرّكبونها ب�شكٍل اآخر، هو: ينّطف 	

طارق اأ�شنانه.
الّتطبيق)دوركم(: 

• م : ينّظم املعّلم الّتالميذ يف جمموعات ،ثمَّ يوّجههم اإىل قراءة اجُلمل الّثالث يف الّن�س، وا�شتبعاد الكلمات املتكّررة، 	
الة. اأ لل�شّ ن عبارة واحدة، هي: طارق يقف اأمام احلو�س، وينّظف اأ�شنانه، ويتو�شّ وهي: طارق، ثّم ربط اجلمل لتكوِّ

• م : يطلب املعلم اإىل التالميذ ال�شوؤال عن الأحداث الواردة يف الن�س كله، ثم ي�شاألون: 	
• ما احلدث الذي تناوله الن�س؟ الو�شوء لل�شالة. 	
• ي�شتمع املعلم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التغذية الراجعة.	
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  .
املفردات	:		فاكهة – الب�شتان.

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري ( :
• اأ���ش��ج��اًر 	 وي��ق��راأ اجل��م��ل��ة : )م��ه��ي��وٌب ي�شقي  امل����راد م��ع��رف��ة معناها وه���ي: )ف��اك��ه��ة(  الكلمة  امل��ع��ل��م/���ة  ي��ح��دد   : م 

والرمان(.  واملوز  "فاكهة"الربتقال 
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي )اأ�شجار ، الربتقال ، املوز ، الرمان(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ثمار(.	

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف ب�شتان عّمي210 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ي(. 
ال�سوت : )يـَ – يا( مراجعة.

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )�ُسود – َي�ُسود( ، ) ُدور – َيُدور(.	
• ال�ستبدال:)َبيان – َبَنان( ، )َيوم - َقوم(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مقاطعها  اإىل  )ي(  اأ�ـــســـوات:  حتــوي  معطاة 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ُيـ - َيـ - ْيـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)يدار- يعود - بيت -  مين(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ي( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ْيـ - يو(.	
• كلمات التطبيق: )ليـ/ـمو/ن  =  َلْيمون(	

         )مهـ/ـيو/ب  = َمْهيوب(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )يف "الب�شتان" برتقال وموز ورمان ( ، وي�شاأل 	

التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) الب�شتان( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف 
حتديد معنى الكلمة وهي : )يف- برتقاٌل وموٌز ورماٌن( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو :) الأر�س ال�شغرة املزروعة 

بالأ�شجار واخل�شروات ( . 
التطبيق ) دوركم ( :

• م: يعر�س املعلم/�ة جملة من عنده وهي : )"فاكهُة" الربتقال لوُنها اأ�شفر ( على التالميذ.	
• ت :يقروؤون اجلملة مبفردهم، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )فاكهُة(، ُثم ي�شتخرجون الكلمات 	

املفتاحية وهي :) الربتقال  لونها اأ�شفر( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )حبُة الربتقالِة، ثمرة الربتقال (  . 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ.	
• م ت : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ
ورة والعنوان. الهدف:		 يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة  اأو العنوان، اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ث عن الب�شتان، 	 ورة الكّلّية تتحدَّ ُع اأن ال�شُّ ور الثانية والثالثة، ويقول: اأتوقَّ ورة الكّلّية وال�شُّ يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ

ث عن طفل ي�شقي الأ�شجار، والثالثة عن �شجرة برتقال.  ورة الثَّانية تتحدَّ واأنَّ ال�شُّ
• ور، ويقول : كانت توقعاتي منا�شبة. 	 يقراأ املعلِّم املكتوب حتت ال�شُّ

الّتطبيق)دوركم(:  
• املكتوب حتت 	 ق��راءة  ثّم  ُتَعربِّ عنه،  ما  وتوّقع  ،وال�ّشاد�شة،   ،واخلام�شة  الّرابعة  ور:  ال�شُّ اإىل م�شاهدة  املعلِّم  ه  ُيوجِّ

ور مبا ت�شّمنته اجلمل املعرّبة عنها. اجلمل، ومقارنة ما توّقعوه يف ال�شُّ
• ور، ويقارنون ما توقعوه مبا هو مكتوب.	 يقراأ التالميذ ما هو مكتوب حتت ال�شُّ
• اجعة.	 لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ عات الّتالميذ وما تو�شّ ي�شتمع املعلِّم اإىل توقُّ

الفهم القرائي
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء

التهيئة:
• م : ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ النَّ�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• ي ،ثّم ي�شاأل نف�شه �شوؤاًل عن اجلملة الأوىل: مهيوب ي�شقي �شجرة الفاكهة، من 	 م : يقراأ املعلِّم در�س: يف ب�شتان عمِّ

الذي �شقى اأ�شجار الفاكهة؟ مهيوب.
• ماذا ي�شقي مهيوٌب؟ �شجرة الفاكهة.	
• هة)دورنا(: 	 املمار�شة املوجَّ
• م ت : يقراأ املعلِّم والّتالميذ النَّ�س ،وي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلًة، ثم يجيبون عنها: 	
• من التي قطفت الفاكهة؟ هند.	
• ماذا حتتاج الّنباتات لتنمو؟ املاء والهواء وال�ّشم�س	
• الّتطبيق)دوركم(: 	
• ال�شتفهام 	 باأ�شماء  م�شتعينني  اأ�شئلة،  وو�شع  النَّ�س،  ق��راءة  اإىل  ههم  وُيوجِّ جمموعات،  يف  الّتالميذ  املعلِّم  ينّظم 

الّتالية: من؟ ،ما؟ اأين؟ ماذا؟:
• اجعة لهم.	 يّر املعلِّم بني �شفوف الّتالميذ لتقدمي التَّغذية الرَّ
• اجعة للمجموعة 	 تعر�س املجموعات ما تو�شلت اإليه، وي�شارك التالميذ يف املجموعات الأخرى تقدمي التَّغذية الرَّ

لت اإليه. التي تعر�س ما تو�شّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-اأ�شرة �شالح يف نزهة211 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )خ( 	
من خالل كلمات معطاة.

• – خا - خو – خيـ -  	 – خـِ  – خـُ  )خـَ  ال�سوت 
خـْ(.

• باِخرة  	  - – يدُخل  )َخــرج  التطبيق:  كلمات 
خاف -  خوخ -  املخيفة - يْخرج(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )خ(. 
ال�سوت : )ُخـ - َخـ - خا( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )ُخُدود  -   ُدود( ، ) َخِريٌف - ِريف(.	
• الإ�سافة : )�َسارة - َخ�َسارة( ، ) ِبري-  َخِبري(.	
• 	.) ال�ستبدال:)َخاف - َطاف( ، ) َخفَّ - َجفَّ

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات:)خ( اإىل مقاطعها ب�سكل 

�سحيح .
• ال�سوت : )ُخـ - ِخـ - خو - خيـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)يدُخل - باِخرة -  خوخ - املخيفة (.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية . اأ�سوات  حرف )خ( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َخـ - خا - ْخـ(.	
• كلمات التطبيق: )َخـ/ـر/ج = َخرج(	

)خا/ف = َخاف( ، )يْخـ/ـر/ج  = َيْخرج(.  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ
ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة اأو العنوان،  اأو من 	 م : يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الفهم القرائي

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

املفردات	:		طعام – طبق – املائدة.
الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات   .

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
•  م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) طعاَم ( ، ويقراأ اجلملة : )الأ�شرُة تتناوُل"طعام" الغداء(. 	

بة ( . ل، َوجنْ ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي: ) الأ�شرة تتناول - الغداء ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو :)اأَكنْ
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) "َطبُق" الفاكهِة على املائدِة ( ، وي�شاأل التالميذ 	
التي ت�شاعد يف حتديد معنى  املفتاحية  الكلمات  امل��راد  معرفة معناها، وهي: )َطَبُق(، ويناق�شهم يف   الكلمة  عن 

حُن الذي ُتطَرُح عليه الفواكه ( .  الكلمة وهي: )الفاكهِة على املائدِة( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو :)ال�شَّ
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/�ة  نف�س اجلملة ال�شابقة : )َطَبُق الفاكهِة على "املائدة" ( على التالميذ؛ وذلك ل�شتهداف كلمة 	
اأخرى فيها فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) املائدة ( ، ثم ي�شتخرجون 
الكلمات املفتاحية وهي : ) َطَبُق الفاكهِة على ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) جمموع الطعام الذي يو�شُع 

فرة (  .  على ِب�شاٍط ُي�شّمى )ال�شُّ
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
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الّنموذج)دوري(: 
• اأن 	 الأوىل  ورة  ال�شُّ يف  ُع  اأتوقَّ ويقول:  حتتها،  مكتوب  هو  ما  ويحجب  والثانية،  الأوىل  ورة  ال�شُّ املعلِّم  يعر�س   : م 

ورة الثانية تتحّدث عن بّطيخ نا�شج.  يتحّدث النَّ�س عن اأفراد اأ�شرة يتنّزهون، واأن ال�شُّ
الّتطبيق)دوركم(: 

• الّتالميذ 	 اإىل  العنوان، ويطلب  يعر�س  ثم  املكتوب حتتهما،  دون  والرابعة  الثالثة،  ورتني:  ال�شُّ املعلِّم  يعر�س   : م 
ورتان ،ثمَّ ما يتناوله النَّ�س ب�شورة عامة. تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن تتناولها ال�شُّ

• د من منا�شبة توقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	 عات الّتالميذ ،وي�شر  باأّنه يكن لهم الّتاأكُّ  ي�شتمع املعّلم اإىل توقُّ

ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع اأثناء القراءة

الهدف:		 يتوّقع الأحداث الآتية اأثناء قراءة الّن�س.
التهيئة:

• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ
ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ

الِفقرة؛ لرنى اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

منا�سبة توقعاتيما اأتوق ع اأن يت�سمنه املقروء التايلما فهمته

الّنموذج)دوري(: 
• ثّم 	 اأ�شرة �شالح جال�شٌة، ويتوقف،  الأوىل:  بقراءة اجلملة  القراءة، فيقوم  اأثناء  للّتوّقع يف  املعلِّم منوذًجا  يعر�س 

ي�شاأل نف�شه: اأين الأ�شرة جال�شة؟ ثّم يقراأ مكمل اجلملة: حتت ال�ّشجرة. 
املمار�سة املوّجهة)دورنا(:

• يعر�س املعلِّم اجلملة الثَّانية ويطلب اإىل التالميذ قراءتها: الأ�شرة تتناول ... ، وي�شاأل هو والّتالميذ: ماذا نتوقع 	
اأن تتناول الأ�شرة؟ يجيب املعلِّم والتالميذ: طعام الغداء .

الّتطبيق)دوركم(: 
• ههم اإىل توقع ما يوجد يف طبق 	 ه املعلِّم الّتالميذ اإىل قراءة اجلملة الّثالثة: طبق الفاكهة على املائدة ،وُيوجِّ ُيوجِّ

الفاكهة؟
• ت: يف الطبق بطيخ وخوخ.	
• م: ي�شمح لهم بقراءة اجلملة الرابعة الطبق فيه بطيخ وخوخ. ثم مقارنة توقعاتهم مبا هو مكتوب. 	
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شلوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

ورة( وما  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
ورد يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية 

اجعة. نف�شها مبا ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ
مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  .
راً – عادة ح�شنة   . املفردات	:		ا�شتيقَظ – ُمَبكِّ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج )دوري(:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) اأ�شتيقُظ( ، ويقراأ اجلملة : ) ماذا تفعُل يف ال�شباِح يا اأحمُد؟ 	

ُف اأ�شناين (.   قال اأحمُد : "اأ�شتيقُظ" ُمَبكراً واأنظِّ

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
باح312 -يف ال�شّ اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ع(. 
ال�سوت : )َعـ - عا - عـِ ( مراجعة.

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )ِبري – َعِبري( ، )َدٌم – َعَدٌم(.	
• ال�ستبدال:)َعاَدة - َغاَدة( ، )ِعْلٌم – ِحْلٌم(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــســـوات احلـــــــرف:)ع( اإىل 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ِعـ - عا - َعـ - عو(.	
• كلمات التطبيق: 	

)عقال - عام -  عبري – يعود(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ع( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )عا - َعـ (.	
• كلمات التطبيق: )عا/د/ة = َعادة(	

        )تفـ/ـعـ/ـل = تفعل(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي:)يف ال�شباح - قال اأحمد مبكراً واأنظف اأ�شناين ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو 	
: )اأقوم من النوم ، اأ�شحو ( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة نف�س اجلملة مرة ثانية  )ماذا تفعُل يف ال�شباِح يا اأحمُد؟ قال اأحمُد 	
ناين ( ،  وذلك ل�شتهداف كلمة اأخرى فيها وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة  ُف اأ�شنْ راً" واأَُنظِّ اأ�شتيقُظ "ُمبكِّ
راً( ويناق�شهم يف  الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي: )يف ال�شباح -  معناها ، وهي : )ُمبكِّ

ا�شتيقظ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )يف وقت مبكٍر قبل �شروق ال�شم�س ( . 
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/�ة جملة اأخرى وهي : )قاَل اأحمُد : األب�ُس مالب�َس املدر�شة واأتناوُل طعاَم الإفطاِر ثم اأذهُب اإىل 	
املدر�شِة . قاَل املعلُم : هذه "عادٌة ح�شنٌة"( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحدد ون الكلمة املراد  معرفة 
معناها ، وهي : )عادٌة ح�شنٌة( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي : ) األب�س مالب�س - واأتناول طعام الإفطار-  

ثم اأذهُب اإىل املدر�شة(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )طبيعة ممتازة، اأخالٌق ممتازة(.
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة اأو العنواَن، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• باح(؟.	 ورة ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�ّس )يف ال�شّ م : يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• املعلِّم/�ة يقول: اأتوقعَّ اأنَّ املعلِّم ي�شرح الّدر�س لتالميذه. 	

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 م ت : يعر�س املعلِّم ال�شُّ

الفهم القرائي
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• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 
الّدعم الالزم.

• اجعة. 	 م : ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شلوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

ال�صرتاتيجية	:		الّتلخي�س

الأهداف:		 يحّدد الأفكار الّرئي�شة يف الّن�س القرائي | يلّخ�س الّن�س القرائي يف جملة واحدٍة.

التهيئة:
• النَّ�س، من خالل 	 ئي�شة يف  الرَّ الفكرة  �شنتعّلم كيف نحّدد  اليوم  الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعلِّم  م : يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي: ، 
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف يكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ
• وذلك فقاً للجدول الآتي: 	

الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية
اجلملة املعربة عن املقروء

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم الِفقرة التي تبداأ من: قال املعلِّم، وتنتهي ب�شالة الفجر.  ،وي�شاأل نف�شه: 	
• باح الباكر	 ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ ما يفعله اأحمد يف ال�شّ
• ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الِفقرة؟ ال�شتيقاظ املبكر، تنظيف الأ�شنان، الو�شوء. 	
• ما اجلملة التي تلخ�س الفكرة؟ الأعمال التي يار�شها اأحمد قبل ذهاب املدر�شة. 	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت : يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية من: قال املعلِّم اإىل نهاية النَّ�س، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية، 	

ويجيبون عنها:
ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ احلديث عن اأحمد واأفعاله قبل اأن يذهب اإىل املدر�شة.   

ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الِفقرة؟ ارتداء اأحمد املالب�س، وتناوله طعام الإفطار.    
ما اجلملة التي تلخ�س الفكرة؟ ا�شتعداد اأحمد للذهاب اإىل املدر�شة .   

الّتطبيق)دوركم( : 
• ه املعلِّم الّتالميذ اإىل قراءة النَّ�س، ثّم حتديد ال�ّشخ�شّيات ،وكتابة جملة ُتلّخ�س اأحداث النَّ�س.	 ُيوجِّ
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شل اإليه التالميذ، ويقّدم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-على املائدة313 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)�ص( 	
من خالل كلمات معطاة .

• يـ - �سـْ(.	 ال�سوت)�َسـ - �سـُ – �سـِ - �سا – �سو- �سِ
• و�سيم- 	 – م�ساء-  )ع�َسل  التطبيق:  كلمات 

ن - اأ�ْسنانه(. �ُسند�ص - �سو�ص- حت�سِ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )�ص(. 
ال�سوت : )�سا- �ُسـ -   �سـَ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َم�َساء - َماء( ، )�ُسُعود- ُعود(.	
• الإ�سافة : )ُجود – �ُسُجود( ، )ِعري – �َسِعري(.	
• ال�ستبدال:)َع�َسل – َعَمل( ، )َغَر�ص - َغَرف(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
ـــص( اإىل  مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــســـوات احلـــرف:)�

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ـ - �ْص(.	 ال�سوت : )�َسا - �سو - �سِ
• كلمات التطبيق: 	

ن  - اأ�ْسنانه(. )م�ساء- �سو�ص- حت�سِ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )�ص( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )�سيـ - �سو - �َسـ(.	
• َو�ــســيــم(	  = )و/�ــســيـــ/ـــم  التطبيق:   كلمات 

)�سو/�ص   = �ُسو�ص( ، )عـ/ـ�سـ/ـل  = َع�َسل(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق | املفردات	:		�شعيٌد  .

التهيئة:
• يف 	 مفتاحية  كلمات  با�شتخدام  متعددة  معان  ذات  كلمة  معنى  لتحديد  اأخ��رى   طريقة  �شنتعلم  اليوم   : املعلم/�ة 

اجلملة .
النموذج ) دوري ( : 

• الكلمات 	 اإىل  ي�شر  ثم   ، معان  ع��دة  لها  )�شعيٌد(  كلمة:  ويقول  "�شعيٌد" يديه(،  )غ�شل  جملة  املعلم/�ة  يقراأ   : م 
املفتاحية )غ�شل -  يديه ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة )�شعيٌد( هو )ا�شم رجل ( . 

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة )حممٌد "�َشعيٌد" بلقاِء �شديِقه .( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  	

نف�َشها )�شعيٌد( مبعنى اآخر ، ويناق�س املعلُم التالميَذ يف الكلمات املفتاحيةالتي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، 
ُروٌر( .  وهي : )حممد - بلقاء �شديقه( ، ويقولون معنى كلمة )�َشعيٌد ( هو : ) َم�شنْ

التطبيق ) دوركم ( :
• يعر�س املعلم/�ة كلمة )�شعيٌد( للتالميذ ، يف جمل اأخرى من عنده مثل : ) اأنا "�َشعيٌد" بقدوم العيد ( و ) رجَع 	

�شعيٌد ابُن جارنا من ال�شفر ( .
• ، وي�شتخرجون 	 : )�َشعيٌد(  امل��راد  معرفة معناها وهي  الكلمة  التالميذ اجلملتني مبفردهم ويحددون  : يقراأ  ت 

الكلمات املفتاحية وهي يف اجلملة الأوىل : )اأنا - بقدوِم العيِد( ويف اجلملة الثانية : ) رَجَع - ابن جارنا  ( ؛ ملعرفة 
املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) م�شروٌر ، فرحاٌن ( ويف اجلملة الثانية : ) ا�شم َرُجل ( .

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة اأو العنواَن، الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة،  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات )من خالل ال�صورة / 
العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة الأوىل، ويجيب: الّرجل يبني بيًتا.	 ُي�شاأل املعّلم نف�شه عن توّقعه الأحداث التي �شرتد يف الن�س من خالل ال�شّ
• ورة الّثانية، وي�شاأل نف�شه: ماذا اأتوقع اأن تفعل البنت ؟ حتمل عنًبا.	 يعر�س ال�شُّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورتني: الّثالثة والّرابعة ،ويطلب اإىل الّتالميذ توّقع ما تعرّبان عنه: البيت جميل، عنب اليمن لذيذ.	 يعر�س ال�شُّ
•  يقراأ املعلم والتالميذ الن�س املكتوب، ويقارنون بني توقعاتهم، وما ورد يف الن�س. 	
• ي�شتمع املعلم اإىل مقارنة التالميذ توقعاتهم مبا ورد يف الن�س، ويقدم التغذية الراجعة. 	

ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.
التهيئة:

• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	
خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من النَّ�س )غ�شل .......اإخوته(.	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الّتالية:	
• ف اأ�شنانه.	 ماذا فعل �شعيٌد قبل جلو�شه اإىل املائدة؟ غ�شل �شعيٌد يديه ونظَّ
• ملاذا غ�شل �شعيٌد يديه قبل اجللو�س اإىل املائدة؟ لينّظفهما من الأو�شاخ التي علقت بها، حّتى ل ي�شاب...	
• مع من تناول �شعيٌد الّطعام؟ مع اأبيه واأّمه واأخوته.	
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املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية /،من :قال �شعيٌد....جّيًدا، ثّم ي�شاألون عن م�شمون املقروء ويجيبون عنها:	
• ماذا قال �شعيٌد قبل الأكل؟ ب�شم اهلل	
• باأيِّ يد تناوَل �شعيٌد الّطعام؟ بيده اليمنى	
• ملاذا من�شغ الطعام جّيًدا قبل بلعه؟ كي ل نح�سُّ باآلٍم يف بطوننا	

الّتطبيق)دوركم(: 
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة، من :وبعد اأن انتهى... نهاية النَّ�س، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء ال�شتفهام 	

الّتالية: ماذا؟ ملاذا؟ َمن؟
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، وُيقدِّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-اأمام الّتلفاز214 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)م( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َمـ - مـُ – مـِ   ما – مو – مي مـْ(.	
• �سِمع- 	 ُمـــراد-   – )اأحــَمــد  التطبيق:  كلمات 

اأمام – ماأمون- اأمني - رمل (.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )م(. 
ال�سوت : )َمـ - ما( .
كلمات التطبيق: 

• احلذف:)َماِزن–َخاِزن(،) َكاِتب – َمكاِتب(.	
• الإ�سافة : )َنار-  َمَنار( ، )�َساجد – َم�َساجد(.	
• ال�ستبدال:)اأَمام -  اأَقام( ، ) ِرَمال  - ِرَجال(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)م( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ُمـ - َمـ - ميـ - ْمـ (.	
• كلمات التطبيق: 	

)ُمراد – ماأمون - اأمني - رمل(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )م( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ِمـ - َمـ(.	
• ــِمــع( 	 �ــسَ  = ــع  ــمـــِ/ـ ـــ/ـ )�ــس التطبيق:   كلمات 

)اأحـ/ـمـَ/ـد  = اأَْحَمد(.   

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام ماي�شمى مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• اأُِح��بُّ م�شاهدة  "برامج" 	 اأنا  م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )برامج ( ، ويقراأ اجلملة  :  ) 

الأطفال الريا�شية والدينية (.  
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي  : )اأنا اأحبُّ م�شاهدة - الريا�شية والدينية( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : 	

)حلقات اأوموا�شيٌع تظهريف التلفزيون تخ�س الأطفال( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• اأذاَن املغرِب ( ، 	 "غروِب" ال�شم�ِس �شمعا  م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )وعند 
وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) غروب ( ، ويناق�شهم يف  الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد 
يف حتديد معنى الكلمة وهي : )عند – ال�شم�س - اأذان املغرب(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )اختفاوؤها وبداية 

دخول الظالم(.
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/�ة جملة اأخرى من عنده وهي: )بعَد "غروِب" ال�شم�ِس يدخُل الظالُم ( على التالميذ ، فيقروؤونها 	
مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها، وهي : )غروب( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي : 

)بعد - ال�شم�س يدخُل الظالُم(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اختفاء (  . 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. | املفردات	:		الربامج - غروب.

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو العنوان،  اأو من 	 م : يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفًقا للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات 
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )اأمام الّتلفاز(؟	 يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• ُعُه: اأنَّ طفلني يجل�شان يف الغرفة وي�شاهدان برناجماً تلفازياً حمبَّباً اإليهما.	 املعلِّم/�ة: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة والعنوان )اأمام التلفاز(، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها 	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ

النَّ�س.
• ت: يدّونون الأحداث التي يتوّقعونها ،ثّم يعر�شونها اأمام زمالئهم.	
• عاتهم، ويقّدم 	 م: يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س، ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الّدعم الالزم.
• اجعة. 	 م: ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شل اإليه التالميذ، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

ال�صرتاتيجية	:		الّتلخي�س

الأهداف:		 يحّدد الأفكار الّرئي�شة يف الّن�س القرائي | يلّخ�س الّن�س القرائي يف جملة واحدٍة.

التهيئة:
• ئي�شة يف النَّ�س، من خالل الإجابة 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتعّلم كيف نحّدد الفكرة الرَّ

عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي:
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟ 	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف يكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ
• وذلك فقاً للجدول الآتي: 	

الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية
اجلملة املعربة عن املقروء.

الّنموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة من: كان اأحمد...اأمام الّتلفاز، ثّم ي�شاأل نف�شه، ويجيب عن اأ�شئلته: 	
• ماذا كان يعمل اأحمد واأروى قبل اأذان املغرب؟ يذاكران درو�شهما.	
• متى �شاهد اأحمد واأروى الّتلفاز؟ بعد �شالة املغرب.	
• اأين جل�س اأحمد واأروى مل�شاهدة الّتلفاز؟ اأمامه.	
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• يجيب املعلِّم عن الأ�شئلة ،ويدّون الإجابات على لوٍح.	
املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 

• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة من :قال اأحمد اأي الربامج...نهاية النَّ�س ، وي�شاألون اأنف�شهم، ثم يجيبون عنها معاً: 	
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ �شوؤال اأحمد اأروى عن الربامج املف�شلة. 	
• ما املعلومات الأكرث اأهمّية يف النَّ�س؟ مذاكرة اأحمد واأروى ، اأداء اأحمد واأروى �شالة املغرب، م�شاهدة اأحمد واروى 	

التلفاز بعد ال�شالة. .
• لة للّطفلني	 ما الفكرة العامة للن�س؟ الربامج املف�شّ

الّتطبيق)دوركم(:
• يقراأ التالميذ الّن�س، ويطلب املعلم اإليهم حتديد ال�ّشخ�شّيات الواردة فيه، ثّم تلخي�س الّن�س يف جملٍة واحدٍة.	
• اجعة.	 ي�شتمع املعّلم اإىل اإجابات الّتالميذ ،ويقّدم الّتغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
ّي415 -اأُمِّ اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )هـ( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )هـَ- هـُ- هـِ -  ها- هو- هيـ -  هـْ(.	
• 	 - وهيبة  هدوء-  )ت�سَهر-  التطبيق:  كلمات 

�سهور- اأزهار- هالل-  يْهرب(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )هـ(. 
ال�سوت : )ها- هو -  هـِ – هـَ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َنَهار - َنار( ، ) ُزُهور – ُزور(.	
• ال�ستبدال:)ِهالل - باِلل(  ، )َهَدَم - َخَدَم(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)هـ( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َهـ - ُهـ - هو - ِهـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ت�سَهر- هدوء -  �سهور - هالل(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )هـ( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )هيـ - ها - ْهـ(.	
• كلمات التطبيق: )و/هيـ/ـبـ/ـة = َوِهيبة(	

     )اأز/ها/ر = اأْزهار( ، )يهـْ/ـر/ب = َيْهرب(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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التهيئة:
• املعلم/�ة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة.	

النموذج ) دوري ( : 
• ي ( لها عدة معان ، ثم ي�شر اإىل الكلمات 	 ِطُف علّي ( ، ويقول كلمة : ) اأُمِّ ِني وتعنْ ي" حتبُّ م : يقراأ املعلم/�ة جملة ) "اأُمِّ

ي( هو : )والدتي( .  ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة )اأُمِّ ِطُف عليَّ بني وتعنْ املفتاحية )حتُّ
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ال�شابقة  	 الكلمة  التي حتوي   ) والكتابَة  ي" القراءَة  "اأُمِّ )َتَعلََّم  بقراءة جملة  والتالميذ معاً  املعلم/�ة  يقوم   : م ت 
نف�شها )اأمي( بعنى اآخر، ويناق�س املعلُم التالميَذ يف  الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي: 

ي ( هو :  ) الذي ل يقراأ وليكتب ( .  )تعلََّم - القراءَة والكتابَة( ويقولون معنى كلمة )اأُمٍّ
التطبيق ) دوركم ( :

• َفُع" 	 وتي عليها(  و)"اأرنْ َفُع" �شَ ي واأطيُعها ول "اأرنْ يعر�س املعلم/�ة كلمة )اأرفُع( للتالميذ ، يف جمل اأخرى )اأُِحبُّ اأُمِّ
كتبي فوق ال�شندوق(.

• اأرف��ُع ( ، وي�شتخرجون 	 ت : يقراأ التالميذ اجلملتني مبفردهم ويحددون الكلمة امل��راد  معرفة معناها وهي : ) 
الكلمات املفتاحية وهي يف اجلملة الأوىل : ) �شوتي ( ، ويف اجلملة الثانية )فوق ال�شندوق(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف 

وهو يف اجلملة الأوىل : )اأجعل �شوتي عالياً( ويف اجلملة الثانية : )اأجعلها عالية فوق ال�شندوق(. 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقول املعلم/�ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )ت�شهُر ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي: 	

رًة( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )ت�شهُر(. )�َشِهَرتنْ ، �َشاهرٌة، �َشهنْ
• يقراأ املعلم/�ة كلمة : )ت�شهُر ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : )ل تنام يف الليل(.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• م ت : يقول املعلم/�ة والتالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )اأدعو ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.

ال�صرتاتيجية	:		امل�شتقات )عائلة الكلمة( .

ي – اأرفُع. الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق / املفردات	:		اأُمِّ

الهدف:		 اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س  .	املفردات	:		ت�شهُر – اأدعو – ال�شعادة .
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عاُء ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة ) اأدعو ( . ُعو، الدُّ العائلة وهي ) َدَعا ، َيدنْ
• م:  يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة )اأدعو( يف �شياق اجلملة  وي�شتنتجون معناها وهو: )اأطلب من اهلل( .	

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد  املعلم/�ة للتالميذ كلمة ) ال�شعادة ( يف جملة : ) واأدعو لها بال�شحة وال�شعادة (  ، ويطلب منهم تنفيذ 	

الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )اأّمي(؟	 يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• ُع اأّن الّتلميذ يوّدع اأّمه ،ويذهُب اإىل املدر�شة.	 املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة والعنواَن، ويطلُب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 م : يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شر اإىل اأّنه يكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

الفهم القرائي



97ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع يف اأثناء القراءة

الهدف:		 اأن يتوّقع الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الّن�س.

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد  ن الأحداَث التي قد تقع تالًيا يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت بالفعل، ونخمِّ
موا�شلة قراءة الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

نه املقروء التايلما فهمته ُع اأن يت�سمَّ عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• ُع اأن تفعل من اأجلي؟ 	 ني ،ثّم ي�شاأل نف�شه: ماذا اأتوقَّ يقراأ املعلِّم من بداية النَّ�س: اأّمي حتبُّ
• وتهتّم 	 اأحلي،  من  وتتعب  كثًرا،  علّي  تعطف  قراءتها:  بعد  الِفقرة  يف  ورد  مبا  يقارنها  ثّم  توقعاته،  املعلِّم  يعلن 

بنظافتي، وت�شهر لأنام.
 املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 

• يقراأ املعلِّم والّتالميذ العبارة: اأنا اأحّب اأّمي، وي�شاألون :ماذا نتوّقع اأن يفعل من يحبُّ اأّمه؟ يتابع املعلِّم والّتالميذ 	
القراءة، ويقارنون توّقعاتهم مبا ورديف النَّ�س: اأطيعها ،ول اأرفع �شوتي عليها.

الّتطبيق)دوركم( : 
• ه املعلِّم الّتالميذ اإىل قراءة جملة :واأدعو لها، ثّم �شوؤال اأنف�شهم ، مباذا يدعو البن لأّمه؟ 	 ُيوجِّ
• ت: يدعوا لها بالرزق الكثر. 	
• ي�شتمّر الّتالميذ يف القراءة ملقارنة توّقعاتهم مبا ورد يف النَّ�س: ثم يقولون: لقد كانت توقعاتنا غر منا�شبة.	
• حة وال�ّشعادة.	 فالنَّ�س يقول يدعون لها بال�شّ
• اجعة.	 عات الّتالميذ وما تو�شلوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل توقُّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا ورد 

اجعة يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-اأبي بنَّاء416 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)و( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َو- ُو- ِو- وو- وي- وا – ْو(.	
• 	 - ِوداد  بــيــوت-  )َوقـــف-  التطبيق:  كلمات 

داود - ورود - يداوينا - نوال(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )و(. 
ال�سوت : )َو – وا( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َوِعيد – ِعيد( ، )َنوار – َنار(.	
• ال�ستبدال:)ِوَداد - ِمَداد( ، )َوَقَف - �َسقف(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)و( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ْو - وو - ُو - ويـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)بيوت- داوود - ورود - يداوينا(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )و( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َو - وا - ِو(.	
• كلمات التطبيق: )َو/قـ/ـف = َوَقف(	

      )نـ/ـوا/ل  = َنوال( ، )ِو/دا/د   = ِوداد(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات

التهيئة : 
• يف 	 مفتاحية  كلمات  با�شتخدام  متعددة  معان  ذات  كلمة  معنى  لتحديد  اأخ��رى   طريقة  �شنتعلم  اليوم   : املعلم/�ة 

اجلملة .

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق. | املفردات	:		َوَقَف - ماهٌر.
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التهيئة : 
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) �شاَرَك ( ، ويقراأ اجلملة : ) هل ترون هذه البيوت ؟ لقد 	

  .  ) ماهٌر  بّناٌء  فهو   ، بنائها  يف  "�شارك" اأبي 
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي : ) هل ترون هذه البيوت - اأبي  يف بنائها( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو  )عمَل 	

مع البّنائني الآخرين ( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) فهو بّناٌء ماهٌر يحب العمل ويتقنه ؛ لأن الإ�شالم 	
يحثُّ على "اإتقان" العمل ( ، وي�شاأل التالميَذ عن الكلمة امل��راد  معرفة معناها ، وهي :) اإتقان( ، ويناق�شهم يف 
الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي : )بنَّاٌء ماهر -  يحب العمل ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف 

، وهو :) حت�شني ( . 
التطبيق ) دوركم ( :

• فيقروؤونها 	  ، التالميذ  على   ) العمل  اإت��ق��ان  "على  َي��ُح��ثُّ  الإ�شالم"   ( وه��ي  اأخ���رى  جملة  املعلم/�ة  يعر�س   : ت 
، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي  :    ) ، وهي : )َيُحثُّ امل��راد  معرفة معناها   مبفردهم، ويحددون الكلمة 

ُع ، ياأمُر باإتقان العمل (  .  ) الإ�شالم - على اإتقان العمل(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) ي�شجِّ

النموذج ) دوري ( : 
• م : يقراأ املعلم/�ة جملة )" َوَقَف" خالٌد مع اأ�شحابه( ، ويقول كلمة : ) َوَقَف ( لها عدة معان ، ثم ي�شر اإىل الكلمات 	

املفتاحية )خالُد- مع اأ�شحابه ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة ) وقف ( هو : ) قام ( . 
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) "َوَقَف" عبُداهلل عن الكالِم ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  نف�شها  	
) َوَقَف ( مبعنى اآخر، ويناق�س املعلُم التالميَذ يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي :  

)وَقَف - عبداهلل عن الكالم ( ويقولون معنى كلمة ) َوَقَف ( هو : ) امتنع عن الكالم ( . 
التطبيق ) دوركم ( :

• - يعر�س املعلم/�ة كلمة ) َماِهٌر ( للتالميذ ، يف جملة اأخرى: )لقد �شارك اأبي يف بناِئها فهو بنَّاٌء "ماهٌر" ُيِحبُّ 	
العمَل ( و ) عاد "ماِهٌر" من املدر�شة ( 

• ، وي�شتخرجون 	 امل��راد  معرفة معناها وهي :) َماِهٌر (  ت : يقراأ التالميذ اجلملتني مبفردهم ويحددون الكلمة 
الكلمات املفتاحية وهي يف اجلملة الأوىل : ) بّناٌء - ُيِحبُّ العمَل ( ويف اجلملة الثانية : )عاد - من املدر�شة ( ؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) متِقٌن ، باِرٌع ، ممتاٌز ( ويف اجلملة الثانية  : )ا�شُم ولد (  
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات . | املفردات	:		�شارَك –اإتقان – َيُحّث.



ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 100

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• اأو من 	 اأوالعنوان،  ورة  ال�شُّ نتوّقع من خالل  اأن  القراءة يكننا  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعلِّم  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )اأبي بناء(؟	 يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• : اأن يتناول املو�شوع حديث الأطفال عن مبنى الربيد، وملحقاته.	 ُعُ املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة النَّ�س والّتعبر عن توقعاتهم. 	
• عاته، وما ورد يف النَّ�س، فيقول: لقد كانت توقعاتي غر منا�شبة، لأن النَّ�س يتحدث عن و�شف 	 يقارن املعلِّم بني توقُّ

خالد لأبيه الذي يعمل بناًء.
• اجعة. 	 لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات الّتالميذ وما تو�شّ

الفهم القرائي
ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج )دوري(: 
• يقراأ املعلِّم العبارة من: وقف... البيوت، ثّم ي�شاأل نف�شه:	
• من كان واقًفا بجانب خالٍد؟ اأ�شحابه.	
• عّم �شاأل خالٌد اأ�شحابه؟ عن مالحظتهم للبيوت.	
• مب اأخرب خالٌد اأ�شحابه؟ باأّن اأباه �شارك يف بناء البيوت 	

املمار�سة املوّجهة )دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ من جملة : هو بّناء ماهر... ويتقنه ،وي�شاألون اأ�شئلة، ثم يجيبون عنها معاً:	
• مب و�شف خالٌد اأباُه؟ باأنه ماهر يحب العمل ويتقنه.	
• ما الذي يحقق الّنجاح لأي عمل؟ الإخال�س والإتقان.	

 الّتطبيق)دوركم(:  
• يقراأ الّتالميذ  اجلملة الأخرة من النَّ�س ،وي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة، م�شتعينني با�شمي ال�شتفهام الآتيني: 	

)ما؟ من ؟(   
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف الطريق417 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)اأ( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )اأَ- اإيـ - ماأْ – اأُو – اإِ – اأُ (.	
• كلمات التطبيق: )اأحمد – اإميان – ماأْمن - 	

اأُوىل – اإناء- اأُميمة(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )اأ(. 
ال�سوت : )اأُ - اإِ - اأَ( .

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )ُفول – اأُفول( ، ) �ُسود – اأُ�ُسود(.	
• ال�ستبدال:)اإِِناء – ِبَناء( ، )اأَمان - ُعمان(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)اأ( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )اإيـ - اأَ - اأو - اإِ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)اإميان - اأحمد - اأُوىل – اإناء(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )اأ( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )اإيـ - اأْ - اأُ(.	
• كلمات التطبيق: )اإيـ/ـما/ن = اإميان(	

من( ، ) اأُ/ميـ/ـمـ/ـة = اأَُمْيمة(. )ماأْ/مـَ/ـن  = َماأْ  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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التهيئة : 
• يف 	 مفتاحية  كلمات  با�شتخدام  متعددة  معان  ذات  كلمة  معنى  لتحديد  اأخ��رى   طريقة  �شنتعلم  اليوم   : املعلم/�ة 

اجلملة .
النموذج ) دوري ( : 

• م : يقراأ املعلم/�ة جملة  : ) كان "اأحمُد" ي�شُر يف الطريق ( ، ويقول كلمة : ) اأحمُد ( لها عدة معان ، ثم ي�شر 	
اإىل الكلمات املفتاحية ) ي�شُريف الطريِق( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة ) اأحمُد ( هو : )ا�شم 

�شخ�س ( . 
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) اأ�شرُب املاَء و"اأحمُد" اهلَل ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  نف�شها  	
       : الكلمة وه��ي   ت�شاعد يف حتديد معنى  التي  املفتاحية  الكلمات  التالميَذ يف  املعلُم  اآخ��ر، ويناق�ُس  بعنى  )اأحمُد( 

)اأ�شرُب املاَء – اهلَل ( ويقولون معنى كلمة ) اأحمُد ( هو : ) اأ�شكراهلل ( . 
التطبيق )دوركم( :

• يعر�س املعلم/�ة كلمة )ي�شُر( للتالميذ ، يف جملة اأخرى  )راأيُت طفاًل "ي�شر" مع اأمه( و )هذا مال ٌ "ي�شر"  ل 	
اأملك غره( 

• وي�شتخرجون 	 )ي�شر(،   وه��ي:  امل��راد  معرفة معناها  الكلمة  التالميذ اجلملتني مبفردهم ويحددون  يقراأ   : ت 
الكلمات املفتاحية وهي يف اجلملة الأوىل: )طفاًل - مع اأمه( ويف اجلملة الثانية: )ماٌل - ل اأملك غره(؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) ي�شي ( ويف اجلملة الثانية : ) قليل (  . 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

التهيئة : 
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) اأملُك ( ، ويقراأ اجلملة : )ول "اأملك ُ" نقوداً اأ�شرتي له(.   ثم 	

يحدد الكلمات املفتاحية وهي : ) نقوداً –اأ�شرتي ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو : )ل اأَِجُد، لي�س عندي(

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة.

ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق .

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق . | املفردات	:		اأحمُد – ي�شر    .

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  . | املفردات	:		اأمِلُك – يتيٌم – َرِحَمُه.



ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 104

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى  وهي : )وملاذا ل ي�شرتي له اأبوه ؟ قالت : اإنه "يتيٌم" ( 	

وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي :)يتيٌم( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف 
حتديد معنى الكلمة وهي : )وملاذا لي�شرتي له اأبوه( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )مات اأبوه(. 

التطبيق ) دوركم ( :
• ، ويحدد 	 ، فيقروؤونها مبفردهم   التالميذ  لعبته( على  واأعطاه  اأحمُد  ..فَرِحَمُه   (  : املعلم/�ة جملة  : يعر�س  ت 

الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )َرِحَمُه( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي  :  )اأحمُد- اأعطاه لعبته(؛ 
ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )اأ�شفق عليه ، عطف عليه(  . 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	

الفهم القرائي
ورة/ العنوان. ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة العنواَن، اأو الأحداَث، 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها يف النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد  اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي �شتقع يت�شمَّ
القراءة، وذلك وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )يف الطريق(؟	 يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• ُع: اأن يتحّدث النَّ�س عن طفٍل ل يريُد اأن يذهب اإىل املنزل.	 املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يخربهم باأن مقارنة ما توقعناه مبا ورد يف النَّ�س �شيتم لحًقا يف نهاية الّدر�س. 	
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ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع يف اأثناء القراءة.

الهدف:		اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة النَّ�س.

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ن الأحداَث التي تليها يف النَّ�س ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• اإّن 	 ر املعلِّم مع نف�شه ،ويقول:  م : يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من بدايتها اإىل)مل��اذا يبكي طفلك؟(، ثّم يفكِّ

الولد اأحمد يبكي لأّن اأّمه �شربته، اأو لأّنه جائٌع، ثمَّ يقول: هل كان ما توّقعت �شحيًحا اأم خطاأً؟
• واب اأّن اأحمد يريد 	 يقراأ املعلِّم بقّية الِفقرة اإىل )اأ�شرتى له(،ثّم يعّلق ،قائال: اإنَّ ما توّقعته كان غر منا�شٍب ، وال�شَّ

ه نقوًدا لت�شرتيها له. لعبًة ،ول تتلك اأمُّ
املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 

• م ت :يقراأ املعلِّم والتَّالميذ عبارة:)قال اأحمٌد......اأبوه(، ويتوّقع معهم: ملاذا ل ي�شرتي له اأبوه لعبة؟	
• يقول املعلِّم والّتالميذ: مل ي�شرتي والد الطفل لعبة لأنه كان م�شافراً ولي�س موجود يف بلده، ثّم يقومون بقراءة 	

ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة :لعبته، ويقارنون اإجاباتهم مع ما ورد يف العبارة، ويقولون: لقد كان توقعنا غر 
منا�شٍب فاأحمد يتيٌم.

الّتطبيق)دوركم(:
• ت : يقراأ الّتالميذ فرديًّا من اآخر عبارة يف النَّ�س : ابت�شم الّطفل، وقال...،وي�شاألون اأنف�شهم: ماذا نتوّقع اأن يقول 	

الّطفل لأحمد؟ اأرجو من اهلل لك اخلر. 
• عنا 	 يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب، فيقولون: لقد كان توقُّ

غر منا�شب ، فقد اأعطى اأحمد الطفل اليتيم لعبتُه.
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدِّ عات التَّالميذ وما تو�شَّ م � ي�شتمع املعلِّم اإىل توقُّ

مالحظات املعلم

املكتوب، وقل لقد  ورد يف  وما  ورة(  ال�شُّ )الّتوقع من خالل  ا�شرتاتيجية  توقعاتك يف  قارن بني  ال�شرتاتيجّية  نهاية هذه  يف 

فل ي�شر اإىل املدر�شة، ويبكي لأنه ل يتلك نقوداً ي�شرتي بها لعبة، ثم ا�شمح للّتالميذ  كان توقعي غر منا�شٍب، لأّن الطِّ

اجعة مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّيةنف�شها مبا ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ
مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف امل�شجد518 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• احلرف 	 اأ�ــســوات  التلميذ  مييز  اأن   : الهدف 
)�ص( من خالل كلمات معطاة .

• ـ، �سـِ، �سـُ ،�سي، �سا، �سو، �سـْ(.	 ال�سوت : )�سَ
• ندوق 	 ل – �سُ ل – ي�سِ كلمات التطبيق: )و�سَ

دقاء(. اأ�سْ – من�سور-  �سرية  – �سابر- 

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )�ص(. 
ـ( . ـ - �سو - �سَ ـ - �سِ ال�سوت : )�سُ

كلمات التطبيق: 
• ر(.	 ُدور( ، ) َنار – َنا�سِ الإ�سافة : )ُدور – �سُ
• 	 – ــَدَم  )�ــسَ َمْنُثور(،  ور-  ال�ستبدال:)َمْن�سُ

َخَدم(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
ـــوات حــــرف:)�ــــص( اإىل  مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــس

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ـ(.	 ـ - �سيـ - �سْ ـ - �سُ ال�سوت : )�سِ
• كلمات التطبيق: 	

دقاء(. ندوق - �سرية - اأ�سْ ل – �سُ )ي�سِ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )�ص( وفق مقاطعها ال�سّ

• ـ - �سو - �سا(.	 ال�سوت : )�سَ
• كلمات التطبيق: )و/�سـ/ـل = َو�سل( 	

ابر(. ور( ، )�سا/بـ/ـر  = �سَ منـ/ـ�سو/ر = َمن�سُ  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات



107ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

التهيئة :  
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقول املعلم/�ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )َجماَعًة( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي: 	

)اجتمعوا ، يجتمعون ، جمتمعون(، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )جماعًة( . 
• لَّوا معاً(.	 م : يقراأ املعلم/�ة كلمة )جماعًة ( يف �شياق  اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : )�شَ

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• عاً ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 م ت : يقول املعلم/�ة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )�شمنْ

َعاً ( . ُع  ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة ) �َشمنْ منْ َمعنْ ، ال�شَّ َمُع ، ا�شنْ العائلة وهي : )�َشِمَع ، ي�شنْ
• م :  يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة )�شمعاً( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو  : ) اأ�شتمع واأطيُع ( .	

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد  املعلم/�ة للتالميذ كلمة ) نظام ( يف جملة : ) وَقَف حممٌد يف ال�شفِّ مع الأولِد بخ�شوٍع و"نظاٍم" (  ، 	

ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

التهيئة :  
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )طاعًة( ، ويقراأ اجلملة : ) هيا ن�شلي املغرَب جماعَة يف امل�شجِد 	

يا حممُد ، قال حممٌد : �شمعاً و"طاعة "( .  
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي : ) هيا ن�شلي يا حممد - قال حممٌد �شمعاً ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو : 	

ُذ( . )اأطيُع ، واأنفِّ
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )وقف حممٌد مع الأولد "بخ�شوٍع" ونظاٍم حّتى 	
الكلمات  ، ويناق�شهم يف   ) ، وهي ) بخ�شوٍع  امل��راد  معرفة معناها  الكلمة  التالميذ عن  ، وي�شاأل   ) ال�شالة  نهاية 
املفتاحية  التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي : )وقَف حممٌد - ونظام حتى نهاية ال�شالة ( ؛ ملعرفة املعنى 

امل�شتهدف ، وهو :) ب�شمٍت ودون حركة ( . 

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		امل�شتقات )عائلة الكلمة( .

ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

عاً – نظام . الهدف:		 اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س. | املفردات	:		جماعًة – �َشمنْ

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات . | املفردات	:		طاعة – خ�شوع – �شار.
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التطبيق ) دوركم ( :
• فيقروؤونها 	 التالميذ،  على  امل�شجد(  اإىل  وال���ده  م��ع  )"�شار" حممٌد   : وه��ي  اأخ���رى  جملة  املعلم/�ة  يعر�س   : ت 

وه��ي:  املفتاحية  الكلمات  ي�شتخرجون  ث��م  وه��ي:)���ش��اَر(،   ، معناها  معرفة  امل���راد   الكلمة  وي��ح��ددون   مب��ف��رده��م، 
)حممٌد- مع والده(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )م�شى(. 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

الفهم القرائي
ورة/العنوان . ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنواَن،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توّقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )يف امل�شجد(؟	 يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• ُع: اأن يتحّدث النَّ�س عن �شالة اجلماعة واآدابها.	 املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• مقارنة 	 على  التالميذ  ي�شجع  ثم  منا�شبة،  توقعاتي  كانت  لقد  املعّلم:  يقول   ث��ّم  النَّ�س،  والتالميذ  املعلِّم  يقراأ 

اجعة.  م لهم التَّغذية الرَّ توقعاتهم مبا هو مكتوب، ويقدِّ
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:	 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء

التهيئة:
• م : ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ النَّ�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي :

الإجاباتالأ�سئلة

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم العبارة من: �شمع والد حممد...... �شمعاً وطاعة، ثّم ي�شاأل نف�شه:	
• ماذا �شمع والد حممد ؟ اأذان املغرب.	
• ماذا قال لبنه؟ هيا ن�شلِّي املغرب جماعة.	
• ماذا قال حممد لوالده؟ �شمعاً وطاعة.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• ٌد... امل�شجد ،وي�شاألون اأ�شئلة، ثّم يجيبون عنها معاً:	 م ت : يقراأ املعلِّم والّتالميذ من جملة : �شار حممَّ
• اإىل اأين �شار حممد مع والده؟ اإىل امل�شجد.	
• ماذا قال حممد عند دخوله امل�شجد؟ ب�شم اهلل.	
• مها حمّمد عند دخول امل�شجد؟ القدم اليمنى. 	 اأّي قدم قدَّ
• ماذا فعل حمّمٌد عندما دخل امل�شجد؟ �شلَّى ركعتني حتية امل�شجد. 	

 الّتطبيق)دوركم(: 
• ت : يقراأ الّتالميذ من وعندما... اإىل نهاية النَّ�س، وي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة، م�شتعينني باأ�شماء ال�شتفهام الآتية: 	

)اأين؟ كيف؟ ملاذا؟(  
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ م : ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، وُيقدِّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-ن�شيد يف امل�شجد519 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )�ص(. 
ـ - �سا( مراجعة . ـ - �سِ ال�سوت : )�سَ

كلمات التطبيق: 
• َغاٌر – َغاٌر(.	 ِرْيٌح – ِرْيٌح( ، )�سِ احلذف : )�سَ
• اِلٌح -  َماِلح(.	 ْدٌر – َبْدر( ، )�سَ ال�ستبدال:)�سَ

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
ـــوات حــــرف:)�ــــص( اإىل  مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــس

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ـــ - �سيـ(.	 ـ -  �سَ ال�سوت : )�سُ
• كلمات التطبيق: 	

)�سدور-  �سديق -  �سرية،-  �سندوق(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )�ص( وفق مقاطعها ال�سّ

• ـ(.	 ال�سوت : )�سَ
• درك (.	 كلمات التطبيق: )�سد/ر/ك  = �سَ

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		ي�شتخدم املعلم ال�شرتاتيجية املنا�شبة لتو�شيح هذه املفردات.

املفردات	:		نحو - ا�شرح - كربِّ .
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ورة/العنوان. ع من خالل ال�شُّ ال�صرتاتيجية	:		الّتوقُّ

ال�صرتاتيجية	:		الّتلحني واحلمولة الفكرّية.

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توّقعاتي

منوذج )دوري(: 
• ُعُ اأن يتناولها النَّ�س؟ 	 ورتني املوجودتني يف النَّ�س، ويقول ما الأحداث التي اأتوقَّ يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ث النَّ�س عن ما يفعله الأطفال عندما يدخلون امل�شجد. 	 ُع اأن يتحدَّ ثم يقول: اأتوقَّ
• ،وي�شر اإىل اأّنه �شيكت�شف منا�شبة توّقعاته بعد درا�شة النَّ�شيد.	

الّتطبيق:   
• ه الّتالميذ اإىل توّقع ما يت�شّمن النَّ�س )الّن�شيد(.	 ورتني، وُيوجِّ يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ي�شتمع املعلِّم اإىل الّتالميذ، وي�شر اإىل اأّنهم �شيكت�شفون منا�شبة توّقعاتهم بعد درا�شة النَّ�شيد لحًقا. 	

التهيئة:
• يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتدرَّب على تلحني الّن�شيد اأّوًل، ثّم فهم اأفكاره ومعانيه من 	

خالل الإجابة عن اأ�شئلة املناق�شة، و�شن�شّوب  اإجاباتنا من خالل تداولها وحتليلها؛ لن�شل اإىل ما هو �شحيح، وذلك 
وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

منوذج )دوري(: 
• يلّحن املعلِّم ن�س ن�شيد يف امل�شجد ويقروؤه - بالتنغيم - بيًتا بيًتا.	
• يقراأ املعلِّم النَّ�شيد ،وي�شاأل نف�شه ثم يجيب:	
• الة يف امل�شجد.	 ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن ال�شّ

الفهم القرائي
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• اأ ،ويكربِّ ويركع ،وي�شجد .	 ماذا طلب الّن�شيد من الّتلميذ؟ اأن يدخل لي�شّلي ،فيتو�شّ
املمار�سة املوّجهة)دورنا(:  

• يلّحن املعلِّم والّتالميذ النَّ�شيد مًعا وي�شاألون اأنف�شهم، ثم يجيبون.	
• ما البيت الذي تكّرر يف الّن�شيد؟ الأّول والأخر.	
• عّم حتّدث البيت الأّول؟ حتّدث عّما يفعله الّتلميذ عند دخول امل�شجد؟	
• عّم حتّدث البيت الّثاين؟ حتّدث عن دخول امل�شجد لعبادة اهلّل.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• الّتطبيق: يقراأ الّتالميذ الّن�شيد، ويطلب اإليهم ترتيب الأحداث يف الّن�شيد.	
• اجعة 	 يتلّقى املعلِّم الإجابات املتمّثلة بدخول امل�شجد والو�شوء ،ثّم الّتكبر، والّركوع، وال�ّشجود، ويقّدم التَّغذية الرَّ

املنا�شبة.

مالحظات املعلم

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�شيد، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجية نف�شها مبا ورد يف 

اجعة النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق  .

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات.
املفردات	:		التمرينات – البدنية – مفيدة.

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف امللعب520 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ع(. 
ال�سوت : )َعـ ( مراجعة.

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َعِبرْي- ِبرْي( ، )َعَدٌم – َدٌم(.	
• ال�ستبدال:)َتَعّلمنا- َتاأملَْنا( ، )َعَلٌم -  َقَلٌم(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ع( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َعـ - َعا - عو - عيـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)عبري -  عامر -  يعود  - �سعيد(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ع( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َعـ - ِعـ(.	
• كلمات التطبيق: )الـ/ـملـ/ـعـ/ـب = امللعب(	

          )عـ/ـما/د = ِعماد(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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ال�صرتاتيجية	:		امل�شتقات )عائلة الكلمة(  .

الهدف:		 اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س .
املفردات	:		التعاون – �شدَّ – ملعب .

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقول املعلم/�ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) التعاون ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

)تعاوَن ، يتعاوُن ، تعاُوناً ( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )التعاون( . 
• م : يقراأ املعلم/�ة كلمة )التعاون ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : )امل�شاعدة ( .	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• م ت : يقول املعلم/�ة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )�شدَّ ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	

العائلة وهي : ) ي�شدُّ ، ا�شددنْ ، �شّداً  ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )�شدَّ ( .
• ب(.	 م :  يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة : ) �شدَّ ( يف �شياق اجلملة  وي�شتنتجون معناها وهو  :)�َشحنْ

التطبيق ) دوركم ( :
• ب( يف جملة ) وقَف املعلُم يف "ملعِب" املدر�شِة (  ، ويطلب منهم تنفيذ 	 م : يحدد  املعلم/�ة للتالميذ كلمة )َملعنْ

الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى كلمة )ملعب ( .
• م ت: يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	

النموذج ) دوري (:
• اأح��بُّ اجلرَي 	 م : يحدد املعلم/�ة الكلمة امل��راد معرفة معناها وهي ) التمرينات( ، ويقراأ اجلملة : ) قال حممٌد 

والقفَز و"التمرينات" البدنية ( .  
•  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي : ) اجلري – القفز ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )حركات اجل�شم الريا�شية(	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة: )اأحبُّ اجلرَي والقفَز والتمرينات "البدنية" ( ، ويحددون الكلمة 	

املراد  معرفة معناها ، وهي : ) البدنية( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي 
: ) اجلري - القفز - التمرينات ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اجل�شمية( . 

التطبيق ) دوركم ( :
• ت : يعر�س املعلم/�ة جملة اأخرى وهي: )قال املعلم : الريا�شُة "مفيدٌة" لنا فهي تقوي اجل�شَم( على التالميذ ، 	

فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )مفيدٌة( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية 
وهي:)الريا�شة تقوي اجل�شم ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) نافعة (  . 

• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	
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• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

ورة/ العنوان ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:		يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي

التهيئة:
• ورِة اأو العنوان،  اأو من 	 م : يخاطب املعّلم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمنها الّن�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )يف امللعب(؟	 م : يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• لوكات التي ينبغي اأن يراعيها الالعب.	 ث النَّ�س عن لعبة كرة القدم، وعن ال�شُّ : اأن يتحدَّ ُعُ املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 م : يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• التَّالميذ 	 ث عن هواية  ،ثّم يقول: لقد كانت توقعاتي غر منا�شبة، فالنَّ�س يتحدَّ النَّ�س  املعلِّم والتالميذ  يقراأ 

لة، وكرة القدم، وكرة الطائرة، ثّم  عن فوائد الّريا�شة. املتمثلة يف كرة ال�شَّ
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ عاتهم مبا هو مكتوب، ويقدِّ م : ي�شجع املعّلم التالميذ على مقارنة توقُّ
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:		 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• يف 	 املهّمة  املعلومات  �شتحّددون  ت��ق��روؤون،  ما  فهم  من  تتاأّكدوا  كي  ،قائاًل:  /الّتلميذات  الّتالميذ  املعلِّم  ُيخاطب 

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س اأ�شماء  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ النَّ�س عن طريق جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل ِمن: وقف ...يحّبونها.	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الّتالية:	
• من الذي وقف مع املعلِّم؟ عدد من الّتالميذ.	
• اأين وقف املعلِّم مع الّتالميذ؟ يف ملعب املدر�شة.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت : يقراأ املعلم والّتالميذ الِفقرة الّثانية، ِمن: قال حمّمٌد...اإىل كرة القدم، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة،  ويجيبون 	

عنها:
• ها حمّمٌد ؟ اجلري والقفز والّتمرينات البدنّية	 ما الألعاب التي يحبُّ
• من الذي يحبُّ كرة القدم؟ فا�شل	
• كم الألعاب التي وردت يف الِفقرة؟ �شبعة األعاٍب	

الّتطبيق)دوركم(:  
• ت : يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة ،ِمن :قال املعلِّم...ُزمالئنا، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء ال�شتفهام 	

الّتالية: ما؟ ملاذا؟ اأين؟
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-جراين521 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف  )ل( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )لـَ – لـُ – لـِ - يل - لو – ل – لـْ (.	
• 	 – تــِلــد   – اأقـــوُل  )وَلد–  التطبيق:  كلمات 

مولود – لينا – اأولد - األْعب(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ل(. 
ال�سوت : )ِلـ - َلـ - لْـ - لُـ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َعامِلٌ – َعاٌم( ، )َلُدود – ُدود(.	
• ال�ستبدال:)اأَلَْعُب- اأَْتَعُب( ، )اأُقوُل - اأُقوُم(.	

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف: )ل( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َلـ - ِلـ - ليـ - ل(.	
• كلمات التطبيق: 	

)وَلد –– تِلد – لينا – اأولد(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ل( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )لُـ - لو - لْـ(.	
• كلمات التطبيق: )اأ/قو/ُل  = اأَقول( 	

        )مو/لو/د = َمولود( ، )األـْ/ـعـ/ـب  = اأَلْعب(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املفردات
ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

ِعَج - احلي. الأهداف		:		اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات . | املفردات			:		فراغي – اأُزنْ

ورة/ العنوان . ع من خالل ال�شُّ ال�صرتاتيجية	:		الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف	:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي : )فراغي( ، ويقراأ اجلملة )اأحب اأولد جراين واألعب معهم 	

يف وقت "فراغي" (  
• امل�شتهدف، وهو : )عندما ل يكون معي 	  ثم يحدد الكلمات املفتاحية وه��ي  : )األعب - يف وق��ت( ؛ ملعرفة املعنى 

واجبات اأو عمل(
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ِعَج" جراين ( 	 م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى، وهي : ) ولاأُغِلُق الباَب بقوٍة حتى ل "اأُزنْ
ِعج ( ، ويناق�شهم يف  الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد  وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي :) اأُزنْ
يف حتديد معنى الكلمة وهي : ) اأُغِلق الباب بقوة ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اأُ�شايقهم اأو اأفزعهم ب�شوٍت 

مرتفٍع يف اأثناء غلق الباب بقوة ( . 
التطبيق ) دوركم ( :

• ع��ُج جراين ، اأتعاوُن معهم يف تنظيف" احلي " ( على التالميذ، 	 ت : يعر�س املعلم/�ة جملة اأخرى وهي: ) لاأُزنْ
فيقروؤونها مبفردهم، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها، وهي : )احلي( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية 

وهي  : )اأتعاون معهم يف تنظيف(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) احلارة واملكان الذي ن�شكُن فيه (  . 
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

التهيئة:
• العنواَن، 	 اأو  ورة  ال�شُّ خالل  من  نتوّقع  اأن  يكننا  القراءة  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعلِّم  يخاطب   : م 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد  الأحداَث، اأو من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
القراءة، وذلك وفقاً للجدول الآتي: 

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )جراين(؟	 م : يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• ُعُه: قيام تلميذ بزيارة زميل له يف بيته.	 املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 م : يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ت : ينفذون املهمة.	
• م : يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شر اإىل اأّنه يكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

ال�صرتاتيجية	:		الّتوّقع يف اأثناء القراءة .

الهدف	:		 يتوّقع الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�س.

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي: 

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

النَّموذج)دوري(:
• ر املعلِّم مع نف�شه ،ويقول: 	 م: يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من بدايتها اإىل... ول اأغلق الباب بقّوة ، ثّم يفكِّ

اأتوّقع اأّنه ل يغلق الباب بقّوة؛ حّتى ل يزعج اجلران؟
• توّقعه، وما هو مكتوب، ويقول: لقد كان 	 الِفقرة حّتى  كلمة...جراين، ويقارن بني ما  ق��راءة  املعلِّم  م: يوا�شل 

توقعي منا�شباً.
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املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت: يقراأ املعلِّم والتَّالميذ عبارة:)اأتعاون... اإىل جراين(، ويتوّقع معهم: متى تزور �شخ�شّية النَّ�س جرانها؟	
• م ت: يجيب املعلِّم والّتالميذ ، ويقولون اإن الزيارة تتم بعد �شالة اجلمعة من كل اأ�شبوع.  	
• يقراأ املعلِّم والتالميذ ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة ... الأعياد، ويقولون: لقد كان توقعنا غر منا�شب، فالعبارة 	

فل يزور جرانه يف الأعياد.  تقول: اإّن الطِّ
الّتطبيق)دوركم(:

• ُع اأن يقول الولد يف 	 ا من اآخر عبارة يف النَّ�س : اأ�شتاأذن...،لهم ،وي�شاألون اأنف�شهم: ماذا نتوقَّ يقراأ الّتالميذ فرديًّ
النَّ�س؟ يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب،

• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل  بع�س توّقعات الّتالميذ، ويقّدم التَّغذية الرَّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا 

اجعة. ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-طابور ال�شباح622 اجلزء الأول

الوعي	ال�صوتي	:	

�صوت	احلرف	:	

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ر( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َر- ُر- ِر – را-  رو – ري – ْر(.	
• كلمات التطبيق: )قَراأ – ُربا – باِرد -  مرور 	

-  فري�سة – مرام - وْردة (.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ر(. 
ال�سوت : )ُر - ِر - ُر - ْر( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )ُرُعوٌد - ُعوٌد( ، )ِرَماٌل – َماٌل(.	
• الإ�ــســافــة : )ُطـــوبـــة-  ُرُطــــوَبــــٌة(،)ُجــــوٌع -  	

ُرُجوٌع(.
• ـــــاٌح - 	 ــدال:)َوْرَدة - َوْحــــــَدة(، )ِرَي ــب ــت ــس ال�

َياٌح(. �سِ

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مــعــطــاة حتــــوي اأ�ــــســــوات احلـــــــرف:)ر( اإىل 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َر - ُر - را - ْر(.	
• كلمات التطبيق: 	

)قَراأ – ُربا  - مرام – وْردة(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية. اأ�سوات  حرف )ر( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ِر - رو - ريـ(.	
• كلمات التطبيق: )با/ِر/د = بارد( 	

   )مـ/ـرو/ر  = ُمرور( ، )فـ/ـريـ/ـ�سـ/ـة = َفري�سة(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات
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املفردات
ال�صرتاتيجية	:		املعاين املتعددة .

ال�صرتاتيجية	:		امل�شتقات )عائلة الكلمة( .

الهدف:		 اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق .
املفردات	:		ذَهَب – األقى .

الهدف:		 اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س  .
املفردات	:		َفِرحاً – فري�شة – اإعجاباً .

التهيئة:
• املعلم/�ة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة 	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقراأ املعلم/�ة جملة ) "َذَهَب" اأحمُد اإىل املدر�شة مبكراً ( ، ويقول كلمة : ) َذَهَب ( لها عدة معان ، ثم ي�شر اإىل 	

راً( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمةَّ ) َذَهَب ( هو : )�شار،  الكلمات املفتاحية ) اإىل املدر�شة مبكِّ
راح ، م�شى ( .

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• "َذَهَب" والدته الذي �شاع( التي حتوي الكلمة 	 بقراءة جملة )وَج��َد حممٌد  م ت : يقوم املعلم/�ة والتالميذ معاً 

ال�شابقة  نف�شها )َذَهَب( مبعنى اآخر، ويناق�س املعلُم التالميذ يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعُد يف حتديد معنى الكلمة 
وهي : )َوَجَد حممٌد - والدته -  الذي �شاَع ( ويقولون معنى كلمة )َذَهَب( هو :)اأخرا�س وخوامت  وجموهرات اأمه( 

التطبيق ) دوركم ( :
•  ت : يعر�س املعلم/�ة كلمة )األقى( للتالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معان جديدة )"األقى" اأحمُد كلمَة ال�شباح(   	

معناها  معرفة  امل��راد  الكلمة  ويحددون  مبفردهم  اجلملة  التالميذ  يقراأ  ال�شلة(  يف  القرطا�َس  و)"األقى" الولُد 
وهي:  )األقى(، وي�شتخرجون الكلمات املفتاحية يف اجلملة الأوىل وهي : )اأحمُد كلمَة ال�شباِح( ويف الثانية )الولُد 
القرطا�َس يف ال�شلة(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : )قراأها يف اإذاعة طابور املدر�شة( ويف اجلملة 

الثانية: )َرَمى(.
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م : يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة.	

النموذج ) دوري ( :
•  م : يقول املعلم/�ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )َفِرحاً ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي:	

)َفِرَح ، يفرُح ، َفَرَحاً ، الَفَرُح(، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )َفِرحاً( . 
• م : يقراأ املعلم/�ة كلمة )َفِرحاً( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : )م�شروراً( .	
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• ٌة( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 م ت : يقول املعلم/�ة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )َفِري�شَ

ٌة( . �شاً(، ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )َفِري�شَ ِر�ُس ،َفرنْ العائلة وهي : )َفَر�َس ، َيفنْ
• ٌة( يف �شياق اجلملة ، وي�شتنتجون معناها وهو  : ) واجٌب من اهلل علينا 	 م :  يقراأ املعلم/�ة والتالميذ كلمة )َفِري�شَ

ل ُبدَّ اأن نتعلمه( .
التطبيق ) دوركم ( :

• م : يحدد  املعلم/�ة كلمة ) اإعجاباً ( للتالميذ يف �شياق اجلملة، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد 	
معنى الكلمة.

• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ال�صرتاتيجية	:		مفاتيح ال�شياق.

الهدف:		 اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات .
َرَع – منتظمًة – َحيَّوا. املفردات	:		ُيقنْ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	
• النموذج ) دوري (:	
• َرَع" اجلر�ُس( ، ثم 	 َرُع( ، ويقراأ اجلملة ) وانتظَر حتى "ُيقنْ م : يحدد املعلم/�ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )ُيقنْ

يحدد الكلمات املفتاحية ) وانتظَر حتى - اجلر�ُس( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ُيَدق اجلر�ُس ( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :

• اإىل زمالئه وه��م يقفون يف �شفوٍف 	 : )ون��ظ��َر  ، وه��ي  اأخ��رى  ب��ق��راءة جملة  املعلم/�ة والتالميذ معاً  : يقوم  م ت 
"منتظمة"( وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها ، وهي : )منتظمة(، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية 

التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي : )يقفون – يف �شفوف( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ُمرّتبة(.
التطبيق ) دوركم ( :

• ، فيقروؤونها 	 التالميذ  ( على  "وحّيوا" الَعلََم  الوطني  الن�شيَد  اأحمُد وزم��الوؤه  )اأّدى  املعلم/�ة جملة  : يعر�س  ت 
 مبفردهم  ، ويحددون الكلمة امل��راد  معرفة معناها ، وهي : )حيَّوا( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي :  
)اأّدى اأحمُد وزمالوؤه الن�شيَد الوطني – العلَم(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو:)رفعوا اأياديهم جتاه روؤو�شهم ُحّباً 

وحتية ِلَعلَِم اليمن(.
• م : ي�شتمع املعلم/�ة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :  يالحظ املعلم/�ة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/�ة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	
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ورة/ العنوان : ع من خالل ال�شُّ ال�صرتاتيجية	:		الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:		 اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو  العنوان، اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة يكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سيات ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• باح(؟	 ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )طابور ال�شّ م : يعر�س املعلِّم/�ة ال�شُّ
• باح.	 ُع: قيام اأحد املعلِّمني باإلقاء كلمة توجيهّية للّتالميذ يف طابور ال�شّ املعلِّم/�ة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 م : يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ويقّدم 	 عاتهم،  توقُّ الّتحّقق من منا�شبة  ثمَّ  الّدر�س، ومن  قراءة  اإليهم  ثّم يطلب  الّتالميذ،  توّقعات  املعلِّم  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• ت: يقروؤون الدر�س للتحقق من منا�شبة توقعاتهم.	
• باح هو 	 م : يقارن املعلِّم توقعه  مبا ورد يف الن�س فيقول: لقد كان توقعي غر منا�شٍب ؛لأن الذي األقى كلمة ال�شَّ

الّتلميذ اأحمد. 
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شَّ

الفهم القرائي
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ال�صرتاتيجية	:		الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة :

الهدف:		 يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• يف 	 املهّمة  املعلومات  �شتحّددون  ت��ق��روؤون،  ما  فهم  من  تتاأّكدوا  كي  ،قائاًل:  /الّتلميذات  الّتالميذ  املعلِّم  ُيخاطب 

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س اأ�شماء  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ النَّ�س عن طريق جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، ثّم جتيبون عنها، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

الّنموذج)دوري(: 
• م : يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من: ذهب ...اجلر�س . .	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الآتية:	
• اإىل اأين ذهب اأحمُد؟ اإىل املدر�شة.	
• باح؟ املعلِّم	 من الذي طلب اإليه اأن يلقي كلمة ال�شّ
• ماذا فعل اأحمد عندما و�شل اإىل املدر�شة؟ �شّلم على زمالئه	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت : يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية ،ِمن :األقى....بكلمته ،ثّم ي�شاألون اأ�شئلة ويجيبون عنها معاً:	
• مب بداأ اأحمُد كلمته؟ بب�شم اهلل	
• اإلم يدعو احلديث الذي األقاه اأحمد؟  اإىل طلب العلم	
• ملاذا �شّفق الّتالميذ لأحمد؟ اإعجاًبا بكلمتهء	

الّتطبيق)دوركم(:  
• ت : يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة، ِمن :وقف...بانتظام، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء ال�شتفهام الآتية:	
• )اأين؟ كيف؟ ماذا؟(. 	
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
ف623ِّ -يف غرفة ال�شَّ اجلزء الثاين

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
عند 	• ال�سم�سية  )الـ(  �سوت  التلميذ  ميّيز  اأن 

اإ�سافتها اإىل كلمات معطاة �سماعًا .
• ال�سوت : )الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

اق – الثُّور – لميذ – ال�سَّ  )التِّ
اعي(. �سم - الرَّ  الرَّ

متييز �سوت )الـ( ال�سم�سية �سماًعا

• الهدف:	
عند 	• ال�سم�سية  )الـ(  �سكل  التلميذ  ميّيز  اأن 

اإ�سافتها اإىل كلمات معطاة .
• ال�سوت : )الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

انية – يارة – الثَّ لميذ – ال�سَّ )التِّ   
اكبني(. �سم - الرَّ  الرَّ

متييز �سكل )الــ( ال�سم�سية

• الهدف:	
)الـ( 	• حتوي  معطاة  كلمات  التلميذ  يقراأ  اأن 

ال�سم�سية.
• ال�سوت : )الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

�سُم(،      )الر/ر�سـ/ـم  = الرَّ
   )التــ/ـتلـ/ـميـ/ـُذ= التلميُذ(.

قراءة كلمات حتوي �سوت )الــ( ال�سم�سية

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
اإىل  ال�سم�سية  )الـــ(  اأ�ــســوات:  حتــوي  معطاة 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

ف(. يارة - ال�سَّ اكبان - ال�سَّ )التَّالميذ – الرَّ

تقطيع الكلمات

الوعي ال�صوتي : 
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التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة.	

النموذج ) دوري ( :
• َب ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	 م : يقول املعلم/ـة اإذا كنُت ل اأعرف معنى كلمة ) تعجَّ

َب (. باً (، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) َتعجَّ َب ، يتعّجُب ، تعجُّ ) َعِجَب ، يعَجُب ، اإعجاباً ، وَتَعجَّ
• َب ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : )اأعجبته اإجابته ، وَفِرَح بذكائه(.	  م : يقراأ املعلم/ـة كلمة ) تعجَّ

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة ) َيِجُب ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	

العائلة وهي : ) َوَجَب ، وجوباً ، الواجُب( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )َيِجُب(.
• م : يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة )َيِجُب( يف �شياق اجلملة  وي�شتنتجون معناها وهو  : ) َيلَزُم (.	

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد  املعلم/ـة كلمة ) اأَح�َشنَت( يف �شياق اجلملة للتالميذ، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد 	

معنى الكلمة.
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )عائلة الكلمة(

الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س. املفردات :  تعّجَب – يِجُب - اأْح�َشْنَت

ورة/العنوان . اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورة اأو العنوان، اأو من 	 م : يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• ف(؟	 ورة ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )يف غرفة ال�شّ م  : يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ّف.	 ُع: اأّن اأحد املعلِّمني ي�شرح در�ًشا للّتالميذ داخل ال�شّ املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 م : يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س. 	

اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة .

الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة النَّ�س.

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• الّتالميذ 	 اأّن  ُع  اأتوقَّ ويقول:  نف�شه،  مع  ر  يفكِّ ثّم  الّراكبني،  بدايتها...اإىل  من  الأوىل  الِفقرة  بقراءة  املعلِّم  يقوم 

�شري�شمون ال�ّشيارة والّركاب، ثمَّ يوا�شل  قراءة الِفقرة حّتى كلمة...ال�ّشيارة، 
• عي منا�شباً.	 م: يقارن املعلِّم بني ما توّقعه، وما هو مكتوب، فيقول:  لقد كان توقُّ
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املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والتَّالميذ الِفقرة التي تبداأ بـ)قال... نزل(، ويتوّقع معهم الإجابة التي �شيقولها الّتلميذ، فيقولون 	

يارة(. )الّراكبان يف ال�شَّ
• م ت: يقوم املعلِّم والّتالميذ بقراءة ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة ... نزل، ويقارنون توقعاتهم مبا ورد يف الِفقرة، 	

عنا غري منا�شٍب،،  فقد قال التلميذ: اإّن الّراكبني نزلء. ثمَّ يقولون:  لقد كان توقُّ
الّتطبيق)دوركم(: 

• املعلِّم 	 يقول  اأن  نتوّقع  ماذا  اأنف�شهم:  ،وي�شاألون  تعّجب...،الّركاب  الّثالثة من:  الِفقرة  ا   فرديًّ الّتالميذ  يقراأ  ت: 
لأحمد؟

• ت: اأح�شنت يا اأحمد. 	
• يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب، ويقولون:  لقد كان توقعنا 	

منا�شباً،
• اجعة. 	 ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شلوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا 

اجعة. ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات.
املفردات :  بنظام – الرفوف – جمالت.

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق.	

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف املكتبِة624 اجلزء الثاين

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
)بتنوين 	• احلرف  �سوت  التلميذ  ميّيز  اأن 

الفتح( عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة �سماعًا.
• ال�سوت : )تنوين الفتح(.	
• كلمات التطبيق: 	

)مكتبًة – دفرًتا – جملًة- باًبا(.

متييز �سوت احلرف بتنوين الفتح �سماًعا

• الهدف:	
اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي )تنوين 	•

الفتح(.
• ال�سوت : )تنوين الفتح(.	
• كلمات التطبيق: 	

  )مكـ/ـتـ/ـبـ/ـًة  = َمْكتبًة( ، )كـ/ـتا/ًبا  = ِكتاًبا(

قراءة كلمات حتوي �سوت احلرف بتنوين الفتح

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
اإىل  الفتح(  )تنوين  اأ�ــســوات:  حتــوي  معطاة 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )تنوين الفتح(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ق�سًة – جملًة  - كثرًيا – بنًتا(.

تقطيع الكلمات

الوعي ال�صوتي : 

• الهدف:	
الفتح 	• بتنوين  احلرف  �سكل  التلميذ  ميّيز  اأن 

عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة .
• ال�سوت : )تنوين الفتح(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ق�سًة – جملًة – كتاًبا – كثرًيا(.  

متييز �سكل احلرف بتنوين الفتح باأ�سكاله الكتابية
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الّنموذج)دوري(: 
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )بنظام( ، ويقراأ اجلملة )وتوّجهوااإىل املكتبة "بنظاٍم" وهدوء(، 	

ثم يحدد الكلمات املفتاحية ) توّجهوا- بهدوء( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )برتتيب، وراء بع�شهم البع�س( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :

• فوِف" ق�ش�ٌس 	 م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )قالت املعلمُة : توَجُد على هذه "الرُّ
لطيفٌة( وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )الرفوف( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي : ) توجُد على هذه - ق�ش�س ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الألواح 

املثبتة على اجلدران والتي تو�شع عليها الكتب(.
التطبيق ) دوركم ( :

• مبفردهم، 	 فيقروؤونها   ، التالميذ  على  لالأطفال(  الٌت"  "جَمَ الرفوف  تلك  )وعلى  جملة  املعلم/ـة  يعر�س   : ت 
اّلٌت( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي :)على  الرفوف  ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )جَمَ

- لالأطفال(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو: )اأنها ت�شبه الكتب وفيها ق�ش�س و�شور ور�شوم لالأطفال(.
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

الفهم القرائي
ورة/العنوان . اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ الهدف:   	•

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنواَن،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات   ما اأتوقَّ
ورة/ العنوان( )من خالل ال�صُّ

عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )يف املكتبة(؟	  يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع قيام الّتالميذ بقراءة الق�ش�س واملو�شوعات الأخرى داخل املدر�شة )يف املكتبة(.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
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• يقارن املعلِّم بني توقعاته وما ورد يف النَّ�س، ويقول لقد كانت توقعاتي منا�شبة. 	
• ويقّدم 	 عاتهم،  توقُّ منا�شبة  الّتحّقق من  ثمَّ  الّدر�س، ومن  قراءة  اإليهم  ثّم يطلب  الّتالميذ،  توّقعات  املعلِّم  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

اال�صرتاتيجية :  الّتلخي�س

ئي�شة يف النَّ�س القرائي | يلّخ�س النَّ�س القرائي يف جملة واحدٍة. الهدف:  يحّدد الأفكار الرَّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي :

الفكرة العامة للن�صالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة
ما تدور حوله.

املعلومات  اأكرث 
اأهمية يف:

املعربة  اجلملة 
عن املقروء.

الّنموذج)دوري(: 
•  يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من النَّ�س ، من: دخلت... اإىل املكتبة ،ثّم ي�شاأُل نف�شه اأ�شئلة، ويجيب عنها: 	
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ حديث املعلِّمة مع التالميذ عن در�س اليوم.	
• ّف. 	 ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف النَّ�س؟ �شيكون در�شنا خارج ال�شّ
• كيف اأ�شوغ املعلومات يف جملة واحدة؟ املعلِّمة والتالميذ �شينفذون الّدر�س يف املكتبة. 	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(:
• الّتالية، ويتلقى الإجابات منهم بعد كّل 	 اإليهم الأ�شئلة  ه  ،وُيوجِّ الِفقرة من :فرح...بهدوء  املعلِّم والّتالميذ  يقراأ 

�شوؤال:
• ه اإىل املكتبة، واختبار ما يحتوي قراءته.	 ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ توجيه املعلِّمة الّتالميذ ب�شاأن التَّوجُّ
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف الِفقرة؟ اأهمية اختيار الّتالميذ ما يحبون قراءته.	
• كيف ميكننا �شياغة جملة واحدة ُتَعربِّ عن الِفقرة؟ توجيه املعلِّمة الّتالميذ اإىل اختيار الق�ش�س، وقراءتها بهدوء.	

الّتطبيق)دوركم(: 
• النَّ�س يف جملٍة 	 �شون  اأهّمّية، ثّم يلخِّ الواردة فيه واحلدث الأكرث  ال�ّشخ�شّيات  النَّ�س، ،ويحّددون  يقراأ التالميذ 

نون ذلك يف كّرا�شاتهم. واحدٍة، ويدوِّ
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-معّلم الّريا�شّيات625 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات:)ق( اإىل مقاطعها ب�سكل 

�سحيح .
• ال�سوت : )ُقـ - ِقيـ - ِقـ - ْقـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ُقرب- دقيق - ِقدر- لْقمان(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ق(. 
ال�سوت : )ُقـ – قا - قو – َقـ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )ُقُعوٌد - ُعوٌد( ، )َمَقاٌل – َماٌل(.	
• الإ�سافة :)ُدوٌر – ُقُدوٌر( ، )َباٌء – ُقَباٌء(.	
• ود( ، )َقْلٌب - َكْلٌب(.	 ال�ستبدال:)ُنُقود – ُنُ

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ق( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ُقـ - ِقيـ - ِقـ - ْقـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ُقرب- دقيق - ِقدر- لْقمان(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ق( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َقــ - قو - قا(.	
• كلمات التطبيق: )اأطـ/ـلـ/ـق  = اأْطلق(	

)نـ/ـقو/د  = ُنقود( ، )قا/ل   = قال(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات

التهيئة:
• يف 	 مفتاحية  كلمات  با�شتخدام  متعددة  معان  ذات  كلمة  معنى  لتحديد  اأخــرى   طريقة  �شنتعلم  اليوم   : املعلم/ـة 

اجلملة .

املفردات
اال�صرتاتيجية :  املعاين املتعددة

الهدف:   اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق. املفردات :    اأطلَق – طرحُت 
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ورة . ع من خالل ال�شّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات )من خالل ال�صورة / 
العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )معّلم الّريا�شّيات(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع: اأّن معّلم الّريا�شيات يجري م�شابقة بني الّتالميذ .	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الفهم القرائي

النموذج ) دوري ( :
• م : يقراأ املعلم/ـة جملة ) "اأطلَق" عليها ال�شياُد الناَر( ، ويقول كلمة  ) اأطلَق ( لها عدة معان ، ثم ي�شري اإىل الكلمات 	

املفتاحية ) عليها – النار ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة: )اأطلَق( هو : )رمى(.
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :

• الكلمة 	 حتوي  التي  القف�ِس(  من  الع�شفوَر  )"اأطلَق" حممٌد  جملة  بقراءة  معاً  والتالميذ  املعلم/ـة  يقوم   : ت  م 
ال�شابقة  نف�شها ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها وهي : ) اأْطلََق ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي : )حممٌد - الع�شفوَر - من القف�س( ويقولون معنى كلمة )اأطلَق( هو: 

)تركه يخرج(. 
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/ـة كلمة ) َطَرْحُت( للتالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معاين جديدة وهي : ) "طرْحُت" اثنني من 	
خم�شة ( و ) قال اأحمُد : "طرحُت" ال�شّجادَة على الأر�س (  . 

• م : يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) َطَرْحُت( ، وي�شتخرجون الكلمات 	
املفتاحية يف اجلملة الأوىل وهي )اثنني من خم�شة(  ويف الثانية )ال�شجادة على الأر�س( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف 

يف اجلملة الأوىل وهو : ) اأنق�شُت ( ويف اجلملة الثانية : ) و�شْعُت (  .
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
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الّتطبيق)دوركم(:
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س. 	

اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة

الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة النَّ�س.

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي :

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• املعلِّم 	 ي�شاأل  اأن  اأتــوّقــع  ،ويــقــول:  نف�شه  مع  ر  يفكِّ ،ثــّم  اإىل...مــنــهــا  بدايتها  من  الأوىل  الِفقرة  بقراءة  املعلِّم  يقوم 

الّتالميذ: كم طرًيا بقي على ال�ّشجرة؟ يوا�شل املعلِّم قراءة الِفقرة حّتى  كلمة...ال�ّشجرة، ويقارن بني ما توّقعه، 
وما هو مكتوب، ويقول لقد كان توقعي منا�شًبا.

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• يور على ال�ّشجرة، ويقولون: 	 ى من الطُّ يقراأ املعلِّم والتَّالميذ الِفقرة من:)اأفّكر... وقال(،ويتوّقع معهم عدَد ما تبقَّ

ثالثة طيور. 
• يقراأ املعلِّم والتالميذ ما تبّقى من الِفقرة اإىل كلمة ..... طيور، ويقارنون بني توّقعاتهم وما هو مكتوب، ويقولون: 	

عنا منا�شباً. لقد كان توقُّ
الّتطبيق)دوركم(:

• يقراأ الّتالميذ الِفقرة من قال املعلِّم... املعلِّم ،وي�شاألون اأنف�شهم: ماذا نتوّقع اأن يقول املعلِّم للّتالميذ؟	
•  يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب،	
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ لوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�سَّ املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا 

اجعة ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-فاكهة بالدي726 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ف( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )فـَ – فـُ – فـِ – فا - يف – فو – فـْ (.	
• – مفيدة 	 – فاكهة  )فواكه  كلمات التطبيق: 

-  فنون – ِفداء – رفوف  تْفلت(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ف(. 
ال�سوت : )َفـ  – فو  - ِفـ - ُفـ - فيــ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )�َساَفَر -  �َساَر( ، )ُنُفوٌر – ُنوٌر(.	
• الإ�سافة : )َداٌء -  ِفَداٌء( ، )ِرْيٌق -  َفِرْيٌق(.	
• ال�ستبدال:)ُفُنوٌن - ُجُنوٌن( ، )ُيِفيُد -  ُيِعيُد(.	

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ف( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َفـ - فا - فيــ - ِفـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)فواكه – فاكهة - مفيدة - ِفداء(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ف( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ُفـ - فو - فيـ(.	
• كلمات التطبيق: )ُفـ/ـنو/ن = ُفنون(	

)ر/فو/ف  = ُرفوف( )مـ/ـفيـ/ـد/ة = ُمفيدة(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات

التهيئة:
• املعلم/ـة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة.	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  املعاين املتعددة

الهدف:   اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق. املفردات :    �شالٌح 
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النموذج ) دوري ( :
• الٌح ( لها عدة معان ، 	 م : يقراأ املعلم/ـة جملة ) قال "�شالٌح" : يف بالدي ُتْزرُع الفواكُه الكثرية ( ، ويقول كلمة : ) �شَ

ثم ي�شري اإىل الكلمات املفتاحية  وهي كلمة ) قال ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمةَّ  :  ) �شالٌح( 
هو : )ا�شم رُجل( .

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة : )  قاَل الوالُد: ال�شَدَقُة عمٌل "�شالٌح" يا �شامي ( التي حتوي 	

الٌح (  مبعنى اآخر ويناق�س املعلُم التالميَذ يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعُد يف حتديد  الكلمة ال�شابقة نف�َشها ) �شَ
معنى الكلمة وهي : ) ال�شَدَقُة َعَمٌل ( ويقولون معنى كلمة ) �شالٌح ( هو : )عمل ُ خرٍي - عمٌل طيٌب( . 

التطبيق ) دوركم( :
• ت : يعر�س املعلم/ـة كلمة ) �شالٌح ( للتالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معان جديدة وهي : ) اأبي رُجٌل "�شالٌح" 	

يت�شّدُق على الفقراء، ويحافظ ُ على ال�شالة ( و ) املاء الذي يف الكوب "�شالٌح" لل�شرب ( . 
• ت : يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد معرفة معناها وهي : )�شالٌح( ، وي�شتخرجون الكلمات 	

الثانية:  ويف  ال�شالة(   على  ويحافُظ   - الفقراء  على  يت�شّدُق   - رجــٌل  )اأبــي   : وهــي  الأوىل  اجلملة  املفتاحية يف 
)املاء – لل�شرب(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : )رُجٌل من اأهل اخلري، م�شتقيٌم( ويف اجلملة 

الثانية:)مبعنى نظيٌف(.
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

الفهم القرائي
ورة/العنوان . اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات 
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )فاكهة بالدي(؟	 م : يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع: اأّن فاكهَة بالدي اأنواٌع كثريٌة، مثل املوز والعنب.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ
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اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة
الهدف:  يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

الّنموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من: قال �شالح ...الّرمان . .	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه اأ�شئلة ثم يجيب عنها:	
• من الذي بداأ احلديث عن الفاكهة؟ �شالح	
• ماذا قال ؟ يف بالدي تزرع الفواكه الكثرية	
• ما الفواكه التي تزرع يف بالدي؟ املوز، والعنب، والّرّمان	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت : يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية ،ِمن : حمّمٌد....اأر�شنا، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة ويجيبون عنها معاً:	
• ماذا يحبُّ حمّمٌد من الفاكهة ؟ املوز	
• ان والعنب؟ �شالح	 من الذي يحبُّ الّرمَّ
• اأين يحبُّ حمّمٌد اأن ُتزرَع الفاكهة؟ يف اأر�شه.	

الّتطبيق)دوركم(: 
• اأ�شئلة ويجيبون عنها، م�شتعينني 	 اأنف�شهم  املعلِّم...ُزمالئنا، ثّم ي�شاألون  الّثالثة، ِمن :قال  الِفقرة  الّتالميذ  يقراأ 

باأ�شماء ال�شتفهام الآتية: )ما؟ ملاذا؟ اأين؟(
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• ت: يقولون يف بالدنا تزرع فواكه كثرية كاملوز والعنب، والرمان والتفاح، ... اإلخ. 	
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• ت: يقولون لقد كانت توقعاتنا منا�شبة.   	
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ ل اإليه التالميذ ، وُيقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-ناأكل مّما نزرع727 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ك( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )كـَ – كـِ – كـُ – كا - كو – كي – كـْ (.	
• كلمات التطبيق: )َكرمي – حكيم – مكان – 	

تاأُكل – حاِكم – اأ�سكو – مْكتبة(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ك(. 
ال�سوت : )َكـ - ُكـ -  ِكـ - كيـ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َكِرمي  - ِرمي( ، )َكِبرٌي -  ِبرٌي(.	
• الإ�سافة : )�ُسوٌر – ُك�ُسوٌر( ، )ِفيٌل – َكِفيٌل(.	
• ال�ستبدال:)َحاِكٌم – َحاِزٌم(،	

   )َحِكيٌم – َحِرمٌي(.

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف: )ك( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ـ - ِكـ - ْكـ(.	 ال�سوت : )كا - ٌكُ
• كلمات التطبيق: 	

)مكان – تاأُكل - حاِكم – مْكتبة(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ك( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َكـ - كيـ - كو(.	
• كلمات التطبيق: )َكـ/ـريـ/ـم = َكرمي 	

حـ/ـكيـ/ـم = َحِكيم( ، )اأ�سـ/ـكو   = اأ�ْسكو(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق.	

النموذج ) دوري (:
• "بفاّلٍح" عجوٍز يْغِر�ُس 	 م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )فــاّلح( ، ويقراأ اجلملة ) َمرَّ حاكٌم 

ُرّماناً( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )يغِر�ُس ُرّماناً(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو : )ُمزارع ( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :

• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى، وهي: )هل تتمّنى اأن تاأُكَل من "ثَمِر" هذا ال�شجر(، وي�شاأل 	
التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي: ) َثَمر( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية  التي ت�شاعد يف حتديد 

معنى الكلمة وهي ) تاأكل - هذاال�شجر( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )فاكهة(  .
التطبيق ) دوركم ( :

• "بجائزة" ( على التالميذ، فيقروؤونها مبفردهم، 	 ت : يعر�س املعلم/ـة جملة )فاُْعِجَب احلاكُم بجوابه واأمَر له 
 ويـــحـــددون الــكــلــمــة املـــــراد  مــعــرفــة مــعــنــاهــا ، وهـــي : ) جــائــزة (، ثــم يــ�ــشــتــخــرجــون الــكــلــمــات املــفــتــاحــيــة وهـــي :

)اأُعِجَب احلاكم بجوابه - اأَمَرله(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )مكافاأة وهدّية(.
• م : ي�شتمع املعلم للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	

اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )عائلة الكلمة(  .

الهدف:  اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س . املفردات:  حاكٌم – يغِر�ُس – تتمّنى .
التهيئة:

• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	
النموذج ) دوري ( :

• م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) حاكٌم ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي : 	
)َحَكَم، يْحُكُم، اْحُكْم(، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) حاِكٌم ( .

• م : يقراأ املعلم/ـة كلمة ) حاِكٌم ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)رئي�ٌس ( .	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :

• م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة ) يْغِر�ُس ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
العائلة وهي : ) َغَر�َس ، اغر�ْس ، الغْر�ُس ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة ) يْغِر�ُس( .

• م :  يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة ) َيْغِر�ُس( يف �شياق اجلملة  وي�شتنتجون معناها وهو  : ) يزَرُع ( .	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. املفردات :  فالح – ثمر - جائزة 
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ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداُث التي يتناولها ن�س )ناأكل مّما نزرع(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن ال�شلطان يتحّدث مع فالح عجوز عن زراعة الأ�شجار.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• عي منا�شًبا.	 عاته وما ورد يف النَّ�س ويقول: لقد كان توقُّ يقارن املعلِّم بني توقُّ
• ت: لقد كانت توقعاتنا منا�شبة. 	
• اجعة.	 ل اإليه الّتالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

الفهم القرائي

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد  املعلم/ـة كلمة )تتمّنى( للتالميذ يف �شياق اجلملة، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد 	

معنى الكلمة.
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
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اال�صرتاتيجية :  الّتلخي�س 

ئي�شة يف النَّ�س القرائي | يلّخ�س النَّ�س القرائي يف جملة واحدٍة. الهدف:  | يحّدد الأفكار الرَّ

التهيئة:
• ئي�شة يف النَّ�س، من خالل الإجابة 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتعّلم كيف نحّدد الفكرة الرَّ

عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي:
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ
• وذلك فقاً للجدول الآتي:	

الفكرة العامة للن�صالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة

ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية:

اجلملة املعربة عن املقروء.

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداُث التي يتناولها ن�س )ناأكل مّما نزرع(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن ال�شلطان يتحّدث مع فالح عجوز عن زراعة الأ�شجار.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• عي منا�شًبا.	 عاته وما ورد يف النَّ�س ويقول: لقد كان توقُّ يقارن املعلِّم بني توقُّ
• ت: لقد كانت توقعاتنا منا�شبة. 	
• اجعة.	 ل اإليه الّتالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

مالحظات املعلم



143ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثاين-الفالح الن�شيط728 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)�ش( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت)�سـَ –�سـِ– �سـُ  - �سو- �سا – �سي – �سـْ(	
• ر – �ُسروق 	 كلمات التطبيق: )�َسجرة – تنت�سِ

ن�ساط – ن�سيط-  اأن�سودة  - الأ�ْسجار(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )�ش(. 
ـ - �ُسـ( . ال�سوت : )�َسـ - �سِ

كلمات التطبيق: 
• َماٌل – َماٌل(.	 احلذف : )�َسِريٌف- ِريٌف( ، )�سِ
• َجاٌر( ، )َباٌب – �َسَباٌب(.	 الإ�سافة : )َجاٌر – �سِ
• ــُروٌق-	 )�ــسُ  ، َحــَجــَرة(  ال�ستبدال:)�َسَجَرة- 

ُحُروٌق(.

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
مــعــطــاة حتــــوي اأ�ــــســــوات حــــرف:)�ــــش( اإىل 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ـ - �سو - �ْسـ(.	 ال�سوت : )�َسـ - �سِ
• كلمات التطبيق: 	

ر - اأن�سودة - الأ�ْسجار(. )�َسجرة - َتْنَت�سِ

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )�ش( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )�ُسـ - �سيـ - �سا(.	
• كلمات التطبيق: )�ُسـ/ـرو/ق = �ُسروق(	

)نـ/�سيـ/ـط  = َن�سيط( ، )نـ/ـ�سا/ط  = َن�ساط(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  التَّوقُّ

ورة والعنوان الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي :

الفهم القرائي

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

 النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) َن�ِشْيٌط ( ، ويقراأ اجلملة )جدي فاّلٌح "ن�شيٌط" ينه�ُس يف 	

ال�شباح الباكر( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية ) فاّلٌح -  ينه�ُس يف ال�شباح الباكر ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو: 
)قوي ويحبُّ العمل( . 

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )... ينه�ُس يف ال�شباح "الباكر" يذهُب اإىل احلقل 	

قبل �شروق ال�شم�س ( ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها ، وهي : )الباكر( ويناق�شهم يف الكلمات 
املعنى  ال�شم�س(؛ ملعرفة  ال�شباح - قبل �شروق  الكلمة وهي : )ينه�ُس يف  التي ت�شاعد يف حتديد معنى  املفتاحية 

ر (  .  امل�شتهدف ، وهو : ) املبكِّ
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) جدي فاّلٌح .......يذهُب اإىل "احلقل" قبل �شروق ال�شم�س ( على التالميذ ، فيقروؤونها 	
 مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )احَلْقل( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي : 

)جدي - فاّلٌح - يذهُب اإىل( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الأر�س التي فيها زراعة(.
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
•  م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات . املفردات :  ن�ِشيٌط – الباكر – احلقُل. 
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )الفاّلح الّن�شيط(؟	 م : يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن فالًحا يلقي احلّب يف مزرعته الكبرية ،واأّن هذا احلّب ينمو نباًتا. .	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة 

الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�س.  
التهيئة:

• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ
ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ

الِفقرة؛ لرنى اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:
ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• الفاّلح 	 اأّن  ُع  اأتوقَّ ،ويقول:  نف�شه  املعلِّم مع  ر  يفكِّ ،ثّم  اإىل...ن�شيط  بدايتها  الأوىل من  الِفقرة  بقراءة  املعلِّم  يقوم 

الّل،  كلمة...  الِفقرة حّتى   قــراءة  املعلِّم  يوا�شل  ثّم  اإىل احلقل،  ،ويذهب  الباكر  باح  ال�شّ ينه�س يف  لأّنــه  ن�شيط؛ 
ع، وما هو مكتوب،، ويقول: لقد كان توقعي منا�شًبا. ويقارن بني توقَّ

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• البيت 	 اإىل  يعود  الفاّلح  باأّن  البيت(،ويتوّقع معهم:  اإىل  يعود...  بكلمة:  تبداأ  التي  العبارة  والتَّالميذ  املعلِّم  يقراأ 

ظهًرا.
• عنا منا�شًبا. 	 يقراأ املعلِّم والّتالميذ اإىل كلمة: الّنهار ،ثّم يقارنون توّقعهم مبا ورد يف العبارة، ويقولون: لقد كان توقُّ
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الّتطبيق)دوركم(:
• يقراأ الّتالميذ يف جمموعات من كلمة: ت�شقط اإىل كلمة وياأكل: ،ويتوّقعون، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب.	
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ ل اإليه الّتالميذ ، وُيقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شَّ

مالحظات املعلم

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�سَّ املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّيةنف�شها مبا 

اجعة ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-ن�شيد املطر729 اجلزء الثاين

املفردات
اال�صرتاتيجية :  ي�شتخدم املعلم ال�شرتاتيجية املنا�شبة لتو�شيح هذه املفردات.

املفردات :  انهمر - تهّللي - ميوج - جداول - العطا�س.

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
عند 	• القمرية  )الـ(  �سوت  التلميذ  ميّيز  اأن 

اإ�سافتها اإىل كلمات معطاة �سماعًا .
• ال�سوت : )الـ( القمرية.	
• كلمات التطبيق: 	

)اجلداول – البيت – الفالح – الفاكهة(.

متييز �سوت )الـ( القمرية �سماًعا

• الهدف:	
عند 	• القمرية  )الـ(  �سكل  التلميذ  ميّيز  اأن 

اإ�سافتها اإىل كلمات معطاة .
• ال�سوت : )الـ( القمرية.	
• كلمات التطبيق: 	

)املَطر – الع�سب – احلقل – اجلداول (.  

متييز �سكل )الــ( القمرية

• الهدف:	
)الـ( 	• حتوي  معطاة  كلمات  التلميذ  يقراأ  اأن 

القمرية.
• ال�سوت : )الـ( القمرية.	
• كلمات التطبيق: 	

     )الــ/ــَمــ/ــَطــ/ــُر = املََطُر( 
   )الــ/ــُعــ�ســ/ــُب  = الُع�سُب(.

قراءة كلمات حتوي �سوت )الــ( القمرية

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
اإىل  القمرية  )الــــ(  اأ�ـــســـوات:  حتــوي  معطاة 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )الـ( القمرية.	
• كلمات التطبيق: 	

)العطا�ش – احلقل - اجلداول – الأر�ش(.

تقطيع الكلمات

الوعي ال�صوتي : 
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اال�صرتاتيجية :  التَّلحني واحلمولة الفكرية

الهدف:  | يحّدد معاين بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد

التهيئة:
• يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتدرَّب على تلحني الّن�شيد اأّوًل، ثّم فهم اأفكاره ومعانيه من 	

خالل الإجابة عن اأ�شئلة املناق�شة، و�شن�شّوب  اإجاباتنا من خالل تداولها وحتليلها؛ لن�شل اإىل ما هو �شحيح، وذلك 
وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• يقوم املعلِّم بتلحني ن�شيد: املطر برتديد نغمته بيًتا بيًتا، دون لفظه، والّتالميذ ي�شتمعون اإليه.	

هة)دورنا(:  املمار�سة املوجَّ
• ا بيًتا بيًتا.، وي�شاأل نف�شه اأ�شئلة، ثم يجيب عنها. 	 يقراأ املعلِّم الّن�شيد منغمًّ
• ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ نعمة املطر.	
• ماذا طلب الّن�شيد من الأر�س؟ اأن تتهّلل.	
• ملاذا طلب الّن�شيد اإىل الأر�س اأن تتهّلل؟ لت�شتقبل هدّية ال�ّشماء ،وهي املطر. 	
• مع 	 عنها  الّتالية،ويجيب  الأ�شئلة  املعلِّم  ويطرح  مرتني،  اأو  مــرة  وتلحيناً  لفظاً  الّن�شيد  والّتالميذ  املعلِّم  يقراأ 

الّتالميذ:
• ان عن الأمل؟ غًدا ميوج حقلنا �شناباًل، غًدا تغّني اأر�شنا جداوًل.	 ما اجلملتان اللتان ُتَعربِّ
• اذكر ثالث فوائد للمطر. )ي�شقي الأر�س، ي�شقي العطا�س، ويحيي الّنفو�س( 	

الّتطبيق)دوركم(: 
• ات. 	 يقراأ الّتالميذ الّن�شيد لفظاً وتلحيناً عدة مرَّ
• يناق�س املعلِّم التالميذ م�شتعيناً بالأ�شئلة الآتية: 	

ماء؟ املطر. ما املق�شود بهديَّة ال�شَّ   
اأين جند اآثار املطر يف النَّ�س؟. غًدا ميوج حقلنا �شناباًل، غًدا تغّني اأر�شنا جداوًل.   

ما الكلمات التي يتكّرر نغمها؟ مطر مطر، �شنابل �شنابل، جداول جداول، انهمر والثمر.   
• اجعة املنا�شبة.	 يتلّقى املعلِّم الإجابات ،ويقّدم التَّغذية الرَّ

الفهم القرائي

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

املفردات
اال�صرتاتيجية :  املعاين املتعددة

الهدف:   اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�شياق   .
املفردات :  الف�شُل - �شعيٌد. 

التهيئة:
• املعلم/ـة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة.	

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-الل اخلالق830 اجلزء الثاين

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
)بتنوين 	• احلرف  �سوت  التلميذ  ميّيز  اأن 

ال�سم( عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة �سماعًا.
• ال�سوت : )تنوين ال�سم(.	
• كلمات التطبيق: 	

)حقٌل – حم�سوٌل – ثمٌر – خالٌق (.

متييز �سوت احلرف بتنوين ال�سم �سماًعا

• الهدف:	
اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي )تنوين 	•

ال�سم(.
• ال�سوت : )تنوين ال�سم(.	
• كلمات التطبيق: 	

  )�ســ/ــِعـيــ/ــٌد = �سِعيٌد( ، )َو/ِفيــ/ــٌر  = َوفرٌي(

قراءة كلمات حتوي �سوت احلرف بتنوين ال�سم

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
اإىل  ال�سم(  )تنوين  اأ�ــســوات:  حتــوي  معطاة 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )تنوين ال�سم(.	
• كلمات التطبيق: 	

)جميٌل – اأ�سجاٌر – زرٌع - مطٌر(.

تقطيع الكلمات

الوعي ال�صوتي : 

• الهدف:	
ال�سم 	• بتنوين  احلرف  �سكل  التلميذ  ميّيز  اأن 

عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة .
• ال�سوت : )تنوين ال�سم(.	
• كلمات التطبيق: 	

)�سعيٌد – وفرٌي – جميٌل(.  

متييز �سكل احلرف بتنوين ال�سم باأ�سكاله الكتابية
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النموذج ) دوري ( : 
• م : يقراأ املعلم/ـة جملة ) َخرَج "�شعيٌد" مع والده اإىل احلقل ( ، ويقول كلمة : ) �شعيٌد ( لها عدة معان ، ثم ي�شري 	

اإىل الكلمات املفتاحية )َخَرَج - مع والده( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول معنى كلمة )�شعيٌد ( هو: )ا�شم 
�شخ�س، ا�شم ولد(. 

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) اأنا "�َشعيٌد" بعودة اأبي من ال�شفر  ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  	

نف�شها )�َشعيٌد( مبعنى اآخر، ويناق�س املعلُم التالميَذ يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي: 
)اأنا - بعودة اأبي(، ويقولون معنى كلمة ) �شعيٌد ( هو : )م�شروٌر ( . 

التطبيق ) دوركم ( :
• ُل ( للتالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معان جديدة ) "الف�شُل" – يا ولدي -  يعود 	 ت : يعر�س املعلم/ـة كلمة ) الف�شْ

لل وحده فهوالذي اأوجد املاء (  و ) زميُلنا "الف�شُل" تلميٌذ موؤدٌب ( يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون 
ُل ( ، وي�شتخرجون الكلمات املفتاحية يف اجلملة الأوىل وهي:)يعود لل-  الكلمة املراد  معرفة معناها وهي: )الف�شْ
اأوجد املاء( ويف اجلملة الثانية: )زميُلنا- تلميٌذ موؤدٌب(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل: )العطاء 

والِهَبُة، ال�شبب( ويف اجلملة الثانية: )ا�شُم ولِد(. 
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )الّل اخلالق(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع: اأّن الأَب يخرب ابنه عن اإنبات الأ�شجار .	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ

الفهم القرائي
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• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 
الّدعم الالزم. 

• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه التالميذ ، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة.

يوّظف الّتلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء الهدف:|  
التهيئة:

• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	
خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي :

الإجاباتاأ�سئلتي

الّنموذج)دوري(: . 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل التي تبداأ بكلمة: خرج ...وفري . .	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بال�شوؤالني التاليني:	
• اأين خرج �شعيٌد مع والده؟ خرج �شعيٌد اإىل احلقل	
• من الذي تعّجب من جمال الّزراعة؟ �شعيٌد	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة :�شعيد ٌ....الثَّمر، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة، ويجيبون عنها 	

معاً: 
• من �شاحب الف�شل يف رعاية الّزرع ؟ والُد �شعيٍد.	
• ملن يعود الف�شُل يف اإنبات الّزرع؟ لل �شبحانه وتعاىل.	
• م اأمر اللَّ يف اخللق؟ �شبحاَن اللَّ اخلالق لكلِّ �شيىء!!	 ماذا نقول عندما نعظِّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ال�شتفهام 	 باأ�شماء  م�شتعينني  اأنف�شهم،  ي�شاألون  ،ثّم  �شيء.   كّل  �شعيد...  بكلمة  تبداأ  التي  العبارة  الّتالميذ  يقراأ 

الآتية: من؟ ما؟ ماذا؟
• اجعة. 	 م لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة الّتالميذ واإجاباتهم، وُيقدِّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-يف �شوء القمر831 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• احلرف 	 اأ�ــســوات  التلميذ  مييز  اأن   : الهدف 
)�ش( من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت:)�سـَ – �سـُ، �سـِ، �سا،  �سو، �سي �سـْ(.	
• كلمات التطبيق: )رف�َش- تعر�ُش - تق�سون 	

-  �سياء - ر�سوان - ي�سيع -  ت�سايق (.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )�ش(. 
ـ -  �سا - �ُش - �سيـ( . ـ - �سِ ال�سوت : )�سَ

كلمات التطبيق: 
ريح – ِريح(. َباٌب – َباٌب(،  )�سَ احلذف : )�سَ

اٌء(. َياٌء( ، ) َفاٌء - َف�سَ الإ�سافة : )َياٌء -  �سِ
يُع- َيِبيُع(. ال�ستبدال:)َتْعِر�ُش - َتْعِرُف( ، ) َي�سِ

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
ـــوات حــــرف:)�ــــش( اإىل  مــعــطــاة حتـــوي اأ�ـــس

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ـ(.	 ـ - �سِ ـ - �سو - �سْ ال�سوت : )�سُ
• كلمات التطبيق: 	

)تعر�ُش – تق�سون - ر�سوان - �سياء(.  

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )�ش( وفق مقاطعها ال�سّ

• ـ - �سا - �سيـ(.	 ال�سوت : )�سَ
• كلمات التطبيق: )ر/فـ/ـ�َش = َرف�ش(	

   )تـ/�سا/يـ/ـق = َت�سايق( ،  )يـ/ـ�سيـ/ـع = َي�سيع(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• لَحة( ، ويقراأ اجلملة )القمُر�شووؤه جميٌل خلقه الل يف 	 م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َم�شْ

"م�شلحة" الإن�شان ...في�شيُء ظالَم الليِل بنوره ( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )خلقه الل - فُي�شيء ظالم الليل 
بنوره(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )منفعُة وحاجُة الإن�شان( . 

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• يِف" يت�شامرون حتت �شوئه اجلميل 	 م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى، وهي: ) فاأهُل "الرِّ

...واملزارعون يحر�شون مزارعهم ودوابهم(، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )الريف( ، 
ويناق�شهم يف  الكلمات املفتاحية  التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي   : ) يت�شامرون حتت �شوئه - واملزارعون 

يحر�شون مزارعهم ودوابهم( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اأهل القرى ، الذين ي�شكنون يف القرى(  . 
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) اإّن �شوَء القمر"ِنْعمٌة" من ِنَعِم الل علينا ، يجُب اأن ن�شُكَره عليها ( على التالميذ ، 	
فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي :  ِ) نْعَمٌة( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية 
وهي ) �شوء القمر، من نعم الل ، يجُب اأن ن�شكره عليها( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) عطاٌء وهبٌة من الل (  . 

• م : ي�شتمع املعلم للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	
• النموذج ) دوري ( : 	
• م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )يت�شامرون ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، 	

وهي ) ت�شاَمروا ، ي�شُمرون ، ا�شمروا ، ال�ّشَمُر( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) يت�شامرون ( . 
• م : يقراأ املعلم/ـة كلمة ) يت�شامرون ( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)يتحادثون مع بع�شهم يف 	

الليل( .

املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

اال�صرتاتيجية :  : امل�شتقات )عائلة الكلمة( 

يف – ِنْعَمٌة .  لحة – الرِّ الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات . املفردات :  م�شْ

الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س  . املفردات :  يت�شامرون – ي�شُعرون – يِجُب. 
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )ي�شُعرون ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من 	

نف�س العائلة وهي )�َشَعروا ، ا�شُعروا ، �شعوراً ، ال�شعوُر ( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )ي�شُعرون ( . يقراأ 
ون( . املعلم/ـة والتالميذ كلمة )ي�شُعرون( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو  :)ُيح�شُّ

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد  املعلم/ـة كلمة  )َيِجُب ( للتالميذ ، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة والعنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

والعنوان. ورة  ال�شُّ خالل  من  النَّ�س  يف  الواردة  واملواقف  الأحداث  الّتلميذ  يتوّقع  اأن  الهدف:  | 	•
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة مُيكننا 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سيات   ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )يف �شوء القمر(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• املعلِّم/ـة يقول: اأتوقُع اأن  النَّ�س يتحّدث عن اأ�شخا�ٍس يت�شامرون ويلعبون حتت �شوء القمر.	

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة النَّ�س ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب، فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ ل اإليه الّتالميذ ، وُيقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شَّ

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الّتلخي�س 

ئي�شة يف النَّ�س القرائي. | اأن يلّخ�س الّتلميذ النَّ�س القرائي يف جملة واحدٍة. االأهداف:  | اأن يحّدد الّتلميذ الأفكار الرَّ

التهيئة:
• النَّ�س، من خالل 	 ئي�شة يف  الرَّ الفكرة  �شنتعّلم كيف نحّدد  اليوم  الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعلِّم  م : يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي: 
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟ 	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ

الفكرة العامة للن�صالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة

ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية يف:

اجلملة املعربة عن املقروء.

النموذج ) دوري ( :
• م : يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س: يف �شوء القمر ،التي تبداأ من كلمة: القمر... بنوره، ثّم ي�شاأل نف�شه اأ�شئلة، 	

ويجيب عنها:
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ جمال �شوء القمر.	
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف النَّ�س؟ خلق الّل القمر يف م�شلحة الإن�شان.	
• كيف اأ�شوغ املعلومات يف جملة واحدة؟ �شوء القمر نعمة من نعم الّل على الإن�شان.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• م ت : يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة التي تبداأ بكلمة :فاأهل الّريف...نعمه ،وي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة، ثّم يجيبون 	

عنها معاً: 
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟  اأهّمية القمر لأهل الّريف	
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف الِفقرة؟ القمر ي�شعر اأهل الّريف بال�ّشعادة	
• كيف ميكننا �شياغة جملة واحدة ُتَعربِّ عن الِفقرة؟ فوائد �شوء القمر لأهل الّريف	
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• عي منا�شًبا.	 عاته وما ورد يف النَّ�س ويقول: لقد كان توقُّ يقارن املعلِّم بني توقُّ
• ت: لقد كانت توقعاتنا منا�شبة. 	
• اجعة.	 ل اإليه الّتالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

التطبيق : 
• الأكرث 	 احلــدث  وحتديد  فيه،  الــواردة  ال�ّشخ�شّيات  ،وحتديد  ال�شتماع  الّتالميذ  اإىل  ويطلب  النَّ�س،  املعلِّم  يقراأ 

اأهّمّية، ثّم تلخي�س النَّ�س يف جملٍة واحدٍة، وتدوين ذلك يف كّرا�شاتهم.
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اإجابات الّتالميذ ،ويقّدم التَّغذية الرَّ



ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 156

مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-عامل الطري832 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )ت( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )تـَ – تـُ – تـِ – تا -تو – تي – تـْ(.	
• 	 – – ُتغّرد -  ِتالل  )َتطري  كلمات التطبيق: 

متاب – تني – توت – اأْتلو (.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ت(. 
ال�سوت : )تـَ  – ِتـ  - تـْ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )ُمَتَعّلٌم - ُمَعّلٌم(، )َتُزور – ُزور(.	
• يٌم(.	 الإ�سافة : )ِرمي – َتِرمي(، )ِمْيٌم – َتِ
• ال�ستبدال:)ِتالٌل -  ِبالٌل(، )َيْتَعُب – َيْلَعُب(.	

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ت( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َتـ - ُتـ - تا - تيـ - ُتو(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َتطري – ُتغّرد - متاب – تني - توت(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ت( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ِتـ / تيـ / ْتـ(.	
• كلمات التطبيق: )تـِ/ـال/ل = ِتالل(	

   ) تـيـ/ـن  = ِتني( ، )اأْتـ/ـلو = اأْتلو(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات



157ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )عائلة الكلمة(.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. املفردات :  اأ�شكاٌل – نتمتَُّع - َنْطَرُب   .

ُد. الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س . املفردات :  املتو�شط – َت�ْشَعُد – ُتَغرِّ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اأ�شكاٌل ( ، ويقراأ اجلملة ) للطيور "اأ�شكاٌل" كثرية منها : 	

الكبرُي مثل الن�شوِر ومنها : ال�شغرُي مثل الع�شافرِي ( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية  وهي : ) كثرية منها الكبري 
مثل الن�شور- ال�شغريمثل الع�شافري ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اأنواع ( . 

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) ...."نتمّتُع" بروؤيتها وهي تطرُييف اجلو(، وي�شاأل 	

التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها، وهي: )نَتَمتَُّع(،  ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد 
معنى الكلمة وهي: )بروؤيتها وهي تطري(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )ن�شعُد ، وتعجبنا(. 

التطبيق ) دوركم ( :
• فيقروؤونها 	  ، التالميذ  على   ) ُد  ُتــَغــرِّ وهــي  ال�شباح  يف  ن�شمعها  عندما  "َوَنْطَرُب"   ( جملة  املعلم/ـة  يعر�س   : ت 

، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي:  َ)َنــْطــَرُب(  املــراد  معرفة معناها ، وهي :  مبفردهم، ويحددون الكلمة 
ُد(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ن�شتمِتُع ونرتاح لأ�شواتها(.  )عندما ن�شمعها- وهي ُتَغرِّ

• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

النموذج ) دوري ( : 
• ُط( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة، وهي 	  م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )املتو�شِّ

ُط(.  ُط، الو�َشُط(، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )املتو�شِّ طاً ، الّتو�شُّ َط ، يتو�ّشُط ، تو�شُّ )تو�شَّ
• ُط ( يف �شياق اجلملة ويقول: اإذن معنى الكلمة هو : )الذي حجمه و�َشٌط ل كبرٌي ول 	 يقراأ املعلم/ـة كلمة )املتو�شِّ

�شغرٌي(.
املمار�سة املوجهة ) دورنا (: 

• م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )َت�ْشَعُد( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
العائلة وهي )�َشِعَدْت ، �شعيدًة ، ال�ّشعادُة(، ون�شاأل اأنف�شنا : هل لها عالقة بكلمة )َت�ْشَعُد(.



ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 158

• يقراأ املعلم/ــة والتالميذ كلمة ) َت�ْشَعُد( يف �شياق اجلملة  وي�شتنتجون معناها وهو:)َتفَرُح(.	
التطبيق ) دوركم ( :

• م : يحدد املعلم/ـة كلمة ) ُتَغّرُد ( للتالميذ يف �شياق اجلملة، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد 	
معنى الكلمة.

• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة : 
• ئي�شة يف النَّ�س، من خالل الإجابة 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتعّلم كيف نحّدد الفكرة الرَّ

عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي:  

ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو العنواَن، ، اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات    ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )عامل الّطري(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن الّطيور متنّوعة الأ�شكال والأحجام، واأّنها تعي�س على �شجرٍة كبريٍة .	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توّقعه وما هو مكتوب،  فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه الّتالميذ ، وُيقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

الفهم القرائي

اال�صرتاتيجية :  الّتلخي�س 
ئي�شة يف النَّ�س القرائي. | اأن يلّخ�س الّتلميذ النَّ�س القرائي يف جملة واحدٍة. الهدف:  | اأن يحّدد الّتلميذ الأفكار الرَّ
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• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟ 	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ

الفكرة العامة للن�صالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة

ما تدور حوله.
املعلومات  اأكرث 

اأهمية يف:
املعربة  اجلملة 

عن املقروء.

النموذج ) دوري ( :
• اأ�شئلة ويجيب 	 يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س عامل الّطري التي تبداأ بكلمة:الّل... الغربان ،ثّم ي�شاأل نف�شه 

عنها: 
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ اأنواع الّطيور واأحجامها.	
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف النَّ�س؟ الّل خلق الّطيور	
• كيف اأ�شوغ املعلومات يف جملة واحدة؟ خلق الّل الّطيور باأ�شكال متعددة واأحجام خمتلفة	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• ه اإليهم الأ�شئلة الّتالية: 	 يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة التي تبداأ بكلمة: ونحن...لنا ،وُيوجِّ
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ فوائد الّطيور	
• ما اأكرث املعلومات اأهمّية يف الِفقرة؟ الّطيور من الّنعم العظيمة	
• 	. كيف ميكننا �شياغة جملة واحدة ُتَعربِّ عن الِفقرة؟ تنّوع الّطيور نعمة من نعم اللَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• فيه)الّطيور(،وحتديد احلدث 	 الــواردة  ال�ّشخ�شّيات  ،وحتديد  ال�شتماع  الّتالميذ  اإىل  النَّ�س، ويطلب  املعلِّم  يقراأ 

الأكرث اأهّمّية، ثّم تلخي�س النَّ�س يف جملٍة واحدٍة، وتدوين ذلك يف كّرا�شاتهم.
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل بع�س اإجابات الّتالميذ ،ويقّدم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-فوائد البحر833 اجلزء الثاين

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
)بتنوين 	• احلرف  �سوت  التلميذ  ميّيز  اأن 

الك�سر( عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة �سماعًا.
• ال�سوت : )تنوين الك�سر(.	
• كلمات التطبيق: 	

)�سهوٍل – ذاهبٍة – ثقيلٍة - �سيد(.

متييز �سوت احلرف بتنوين الك�رس �سماًعا

• الهدف:	
اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي )تنوين 	•

الك�سر(.
• ال�سوت : )تنوين الك�سر(.	
• كلمات التطبيق: 	

  )اأ�سـ/ـما/ٍك = اأ�ْسماٍك( ، )اأنــ/ــوا/ٍع = اأنواٍع(

قراءة كلمات حتوي �سوت احلرف بتنوين الك�رس

• الهدف : اأن ُيحّلل الّتلميذ - �سوتيًا - كلمات 	
اإىل  الك�سر(  )تنوين  اأ�ــســوات:  حتوي  معطاة 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )تنوين الك�سر(.	
• كلمات التطبيق: 	

)بحٍر – خمتلفٍة  - نعمٍة – كثريٍة(.

تقطيع الكلمات

الوعي ال�صوتي : 

• الهدف:	
اأن ميّيز التلميذ �سكل احلرف بتنوين الك�سر 	•

عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة .
• ال�سوت : )تنوين الك�سر(.	
• كلمات التطبيق: 	

)اأنواٍع – بحٍر – خمتلفٍة – اأ�سماٍك(.  

متييز �سكل احلرف بتنوين الك�رس باأ�سكاله الكتابية
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

هول – اأودَع - حُت�شوها . الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. املفردات :  ال�شُّ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• هول ( ، ويقراأ اجلملة )خلَق الل البحَر، كما خلق اجلبال 	 م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )ال�شُّ

و"ال�شُهوَل" والوديان ( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )خلَق الل البحر ، كما خلق اجلبال ، الوديان(؛ ملعرفة املعنى 
امل�شتهدف ، وهو : )الأماكن امل�شتوية من الأر�س التي ل توجد فيها جبال(. 

املمار�سة املوجهة ) دورنا (: 
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )..."واأودَع" الُل يف البحر كثرياً من النعم التي 	

يحتاُج اإليها الإن�شان( ، وي�شاأل التالميذ عن  الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) اأوَدَع( ، ويناق�شهم يف  الكلمات 
املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي ) يف البحر  كثرياً من النعم - التي يحتاُج اإليها الإن�شان( ؛ 

ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )َو�َشَع ، خلَق(  .  
التطبيق ) دوركم ( :

• �شوها " ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحدد 	 وا ِنْعَمَة الل ل " حُتْ ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) واإن َتُعدُّ
وها ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي  : ) واإن تعدوا نعمة  �شُ الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) حُتْ

وها كلها لأنها كثرية ِجداً(  .        الل( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) ل ت�شتطيعون اأن َتُعدُّ
•  م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :  يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	

ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )فوائد البحر(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• يادين ي�شتخرجون من البحر اأ�شماًكا، بينما الغّوا�شون ي�شتخرجون اأ�شياء اأخرى.	 ُع: اأّن ال�شّ املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة 

الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�س

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد  ن الأحداَث التي قد تقع تالًيا يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت بالفعل، ونخمِّ
موا�شلة قراءة الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من در�س: فوائد البحر التي تبداأ بكلمة: خلق... حتمل ،ثّم يفكِّر مع نف�شه :ماذا 	

ُع اأّن حتمل ال�ّشفن: الب�شائع ، والّنا�س، والأمتعة ،ثّم يوا�شل املعلِّم قراءة الِفقرة حّتى   حتمل ال�ّشفن؟ ،ويقول: اأتوقَّ
كلمة...الّثقيلة، ويقارن بني ما توّقعه، وما هو مكتوب.

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• به 	 يعود  الــذي  :ما  معهم  ويتوّقع  فيعودون،  وتنتهي  يذهب...  بكلمة:  تبداأ  التي  العبارة  والتَّالميذ  املعلِّم  يقراأ 

يادون ؟ ال�شّ
• يادون بالأ�شماك ،ثّم يقومون بقراءة ما تبّقى من العبارة 	 عاتهم، فيقولون: يعود ال�شّ يعرّب املعلِّم والّتالميذ عن توقُّ

اإىل كلمة :املرجان، ويقارنون اإجاباتهم مبا ورد يف العبارة.
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الّتطبيق)دوركم(:
• ا اآخر عبارة يف النَّ�س التي تبداأ بكلمة : البحر... وتنتهي الكثرية ،وي�شاألون اأنف�شهم: 	 يقراأ الّتالميذ فرديًّ
• ؟ يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية 	 ما الآية التي نتوّقع اأن تدّل على اأّن البحر ِنعمة واحدة من ِنَعِم اللَّ

النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب،
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل  بع�س توّقعات الّتالميذ، ويقّدم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا 

اجعة ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-النجار934 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ط( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت:)طـَ –ِط–ُط–طا - طو – طي – ْط(.	
• – تطري  	 – طارت  )يقَطع  التطبيق:  كلمات 

يقطف – طيور- تطرد - يطوف(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ط(. 
ال�سوت : )ِطـ – َط – طا( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َقاِطٌع -  َقاٌع( ، )َطِريٌف – ِريٌف(.	
• الإ�سافة : )ِحنٌي – َطِحنٌي( ، )ِريٌق - َطِريٌق(.	
• 	 - ــــاَرْت  )َط  ، َيــْقــَلـــــُع(   - ال�ستبدال:)َيَقَطُع 

�َساَرْت(.

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ط(  حــــرف:  اأ�ــــســــوات  حتــــوي  مــعــطــاة 

مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َطـ - طيـ - ِطـ - طو(.	
• كلمات التطبيق: 	

)طارت – تطري - يقطف – يطوف(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ط( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ُطـ - ْطـ - َطـ (.	
• كلمات التطبيق: )ُطـ/ـــيـو/ر = ُطيور(	

) تْطـ/ـر/د = َتْطرد( ، )يقـ/ـَطـ/ـع  = َيقَطع(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )عائلة الكلمة(.

اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س . املفردات :  اإعجاٍب – خدماٍت - جّناراً.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  . املفردات :  املن�شار – ُيَثبُِّت - الأثاث .

التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

النموذج ) دوري ( : 
• م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) اإْعجاٍب( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

)َعِجَب ، يْعَجُب ، اإعجاباً ، ُمْعَجٌب (، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )اإْعجاٍب(.
• يقراأ املعلم/ة كلمة )اإْعجاٍب( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)�شعادة ، وِر�شا(.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )َخَدماٍت ( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من 	

العائلة نف�شها وهي ) َخَدَم ، َيْخُدُم ، ِخْدَمًة( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )َخَدماٍت( . 
• م : يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة )َخَدماٍت( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو  :)م�شاعداٍت ( .	

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد  املعلم/ـة كلمة ) جّناراً ( للتالميذ يف �شياق اجلملة، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد 	

معنى الكلمة .
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )املِن�شاَر ( ، ويقراأ اجلملة ) فراأيُته مي�شُك "املِن�شاَر" ويقطُع 	

اخل�شَب ( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )مْي�ِشُك - ويقَطُع اخَل�َشَب( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )الآلة من 
احلديد التي معها اأ�شنان يقطعون بها اخل�شب( . 
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )... ثمَّ  "ُيثبِّت"هذه القطع بامل�شامري ( ، وي�شاأل 	

التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها، وهي: ) ُيثبُِّت ( ، ويناق�شهم يف  الكلمات املفتاحية  التي ت�شاعد يف حتديد 
ها(. ُقها ويدقُّ معنى الكلمة وهي )هذه القطَع بامل�شامرِي(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ُيْل�شِ

التطبيق ) دوركم ( :
• "الأثاَث" والأبواب والكرا�شي( على التالميذ ، فيقروؤونها 	 ي جّناٌر ن�شيٌط ي�شنُع  ت : يعر�س املعلم/ـة جملة )عمِّ

املفتاحية وهي: الكلمات  ي�شتخرجون  ثم  )الأثـــاَث(،  وهــي:  املــراد معرفة معناها،  الكلمة  ويحددون   ،  مبفردهم  
)جّناٌر - ي�شنُع - الأبواب والكرا�شي(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو : )الأعمال اخل�شبية التي ي�شتخدمها النا�س يف 

البيوت وغريها مثل الدواليب والطاولت والكرا�شي والأبواب(. 
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة والعنوان  اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ الهدف:  |  

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )الّنجار(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن الّنجار ي�شنُع دواليَب ومقاعَد يف منجرته.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س	

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة 

الهدف:  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�س
التهيئة:

• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ
ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ

الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:
ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(:
• ر مع نف�شه ،ويقول: 	 يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من در�س: الّنجار التي تبداأ بكلمة: حتّدث...فراأيته ،ثّم يفكِّ

اأّن الّنجار من�شوًرا مي�شك املن�شار، ويقطع اخل�شب، ويثّبت امل�شامري ،ثمَّ يوا�شل املعلِّم قراءة الِفقرة حّتى   ُع  اأتوقَّ
كلمة: بامل�شامري، ثّم يقارن بني ما توّقعه، وما هو مكتوب.

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• الذي ي�شنعه من�شور، فيقولون: 	 ع معهم  بكلمة: عّمي... ي�شنع، ويتوّقَّ تبداأ  التي  العبارة  والتَّالميذ  املعلِّم  يقراأ 

الأبواب، والكرا�شي، والّنوافذ، ثّم يقومون بقراءة ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة: الّطاولت ،ويقارنون بني توّقعاتهم 
وما ورد يف العبارة.

الّتطبيق)دوركم(:
• عون: �شبب 	 يقراأ الّتالميذ يف جمموعات ثنائّية الِفقرة الأخرية يف النَّ�س التي تبداأ بكلمة: اأنا... العاملني، ويتوّقَّ

احرتام خالد عّمه من�شوًرا والعاملني ؟ يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم 
مبا هو مكتوب.

• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل  بع�س توّقعات الّتالميذ وما تو�شلوا اإليه، ويقّدم التَّغذية الرَّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف  الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية مبا ورد يف 

اجعة النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ
مالحظة

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-احلداد935 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )و(. 
ال�سوت : )َو - ُو( مراجعة.

كلمات التطبيق: 
الإ�سافة : )ِعيٌد – َوِعيٌد( ، )ُعوٌد - ُوُعوٌد(.  

َل(. َل - َح�سَ ال�ستبدال:)َوَقَف- �َسَقَف( ، )َو�سَ  

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف: )و( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َو – ْو - وا(.	
• كلمات التطبيق: 	

)وعيد  - بيوت -  قوم – والد(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )و( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )وا – ْو(.	
• كلمات التطبيق: )اأبـ/ـوا/ب  = اأَبواب(	

           )يـ/ـقو/م = َيقوم(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات



169ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

اُر - احلّداُد . الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات  . املفردات :  ور�شة – النَّجَّ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• اأمام 	 اأحمد ُ وزميُله خالٌد  ، ويقراأ اجلملة )وقــَف  املــراد معرفة معناها وهي )وْر�ــَشــة(  الكلمة  املعلم/ـة  : يحدد  م 

"ور�شٍة" للحدادة ( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )وَقَف اأحمُد -  اأماَم - للحدادة( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو: 
ُم فيه الأبوب وال�شبابيك وغريها من احلديد(. )املكان الذي ُتلَحَّ

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• وي�شاأل 	 اأبواباً من اخل�شِب(،  "النّجاُر" ي�شنُع   ( اأخــرى، وهي:  بقراءة جملة  والتالميذ معاً  املعلم/ـة  يقوم   : م ت 

يف  ت�شاعد  التي  املفتاحية  الكلمات   يف  ويناق�شهم   ، )الّنّجاُر(  وهــي:  معناها،  معرفة  املــراد  الكلمة  عن   التالميذ 
حتديد معنى الكلمة وهي )ي�شنُع اأبواباً من اخل�شب(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )الرجُل الذي ي�شنُع اأ�شياء 

من اخل�شب كالأبوب وغريها(. 
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) "احلّداًد" ي�شنُع اأبواباً من احلديد( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون 	
اأبــوابــاَ من   ، املفتاحية وهــي )ي�شنُع  الكلمات  ، ثم ي�شتخرجون   ) اُد  احَلـــدَّ  ( املــراد  معرفة معناها، وهــي:  الكلمة 

ُجُل الذي ي�شنُع اأعماًل من احلديد كالأبواب وغريها(. احلديد(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )الرَّ
• م :ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م :يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م :يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
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ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )احلّداد(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن احلّداد ي�شتخدم احلديد يف �شناعة الأبواب والّدواليب.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب، فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه التالميذ ، وُيقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

الفهم القرائي

اال�صرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية  

الهدف:  | اأن يحّدد التّلميذ مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية  
التهيئة:

• يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �شنقراأ  عبارات اأو فقراٍت من النَّ�س ،ونقف عند بع�س كلماتها ،اأو يف 	
نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة متّكننا 

من فهمه، وفقاً للجدول الآتي:
ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�ّسابقةما مل اأفهمه من الِفقرة املقروءةما فهمته من الِفقرة املقروءة
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الّنموذج)دوري(:
• اأبــواب احلديد 	 اأّن احلــّداد يقوم بعمل  اأنا فهمت  يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س احلــّداد ب�شوٍت عاٍل ،ويقول: 

للمنازل واملحاّلت الّتجارّية واحلدائق، ومل اأفهم ما اإذا كان يعمل اأبواًبا لأماكن اأخرى.
• �شاأعود لقراءة الِفقرة ،ثّم يقول: وجدُت كلمة: غريها، فعرفُت اأّن احلّداد ي�شنع اأبواًبا لأماكن اأخرى مل ُتذَكر.	

هة)دورنا(:   املمار�سة املوجَّ
• يقراأ املعلِّم والتَّالميذ عبارة الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة: قال...احلديد، ويراقبون ما قروؤوه، بقولهم: فهمنا 	

اأّن الّنجار ي�شنع اأبواًبا من اخل�شب ،واأّن احلّداد ي�شنع اأبواًبا من احلديد ،وما مل نفهمه: هل احلداد ي�شبه الّنجار 
يف عمله؟

• �شنعود لقراءة الِفقرة، ثّم يقولون :وجدنا يف الِفقرة اأّن احلّداد مثل الّنجار، فعرفنا اأّن احلّداد والّنجار يت�شابهان 	
يف عملهما.

الّتطبيق)دوركم(:
• يقول املعلِّم: فهمتم الّت�شابه بني احلّداد والّنجار، كما فهمتم اأّن احلّداد ي�شنع اأبواًبا من احلديد.	
• ه املعلِّم الّتالميذ اإىل تد وين ما �شبق لهم فهمه، وما مل يفهموه يف مرّبعني،،ثّم يطلب اإليهم اإعادة القراءة 	  ُيوجِّ

ب�شكل جمموعات لالإجابة عن اأ�شئلة املراقبة الّتالية:
• بني من دار احلوار يف النَّ�س؟ من �شاأل الآخر، اأحمد، اأم خالد؟   	
• اجعة.	 لت اإليه ،وي�شاركهم املعلِّم يف تقدمي التَّغذية الرَّ تعود املجموعات لقراءة الفقرة ، ثّم تعر�س ما تو�شّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
ائغ936 -ال�شّ اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )ث( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )ثـَ – ثـِ – ثـُ – ثا - ثو – ثي – ثـْ(.	
• 	 – – مْثل  )ثياب– كثرية  التطبيق:  كلمات 

كوَثر-ثابت - منثورة -  حدُث (.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ث(. 
ال�سوت : )َثـ - ْثـ - ِثـ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َثَراء – َراء( ، )اأَْثَمَر - اأََمَر(.	
• الإ�سافة : )اأََماٌن – اأَْثَماٌن( ، )اأََمر – اأَْثَمر(.	
• ال�ستبدال:)ِثَياٌب -  ِغَياٌب(، )ِثَماٌر – ِحَماٌر(.	

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ث( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ثيـ - ْثـ - ثو - ُث(.	
• كلمات التطبيق: 	

)كثرية – مْثل - منثورة – يحدُث(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ث( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َثـ - ثا – ثو(.	
• كلمات التطبيق: )كو/ثـَ/ـر = َكوثر( 	

)ثا/بـ/ـت = ثابت(، )منـ/ـثو/ر/ة = َمْنُثورة(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. | املفردات :  ِعقداً – ال�شائُغ - الأ�شاوُر.

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج )دوري(:
• الف�شة 	 "ِعْقداً" من  الأمُّ  ، ويقراأ اجلملة )ا�شرتت  )ِعْقداً(  املــراد معرفة معناها وهي  الكلمة  املعلم/ـة  : يحدد  م 

وقّدمته لبنتها( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )ا�شرتت الأم - من الف�شة(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو:   
)الذي تلب�شه الن�شاء حول الرقبة من املجوهرات(.    

املمار�سة املوجهة )دورنا(: 
• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) اإنه "ال�شائُغ ".... فهو يقوُم ب�شياغة اأ�شياء كثرية 	

من الذهب والف�شة ( ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )ال�شائُغ( ، ويناق�شهم يف الكلمات 
املفتاحية التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة وهي ) يقوُم ب�شياغة اأ�شياء - من الذهب والف�شة( ؛ ملعرفة املعنى 

نُع املجوهرات )الذهب والف�شة(.  امل�شتهدف ، وهو : الذي َي�شْ
التطبيق ) دوركم ( :

• "الأ�شاِوِر" 	 و  الذهب والف�شة مثل : اخلــوامِت  اأ�شياء كثرية من  املعلم/ـة جملة ) فهو يقوُم ب�شياغة  ت : يعر�س 
والعقوِد ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )الأ�شاِور ( ، ثم 
ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي ) �شياغة اأ�شياء كثرية من الذهب والف�شة مثل اخلوامت - العقود( ؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف   ، وهو : ) الذي تلب�شه املراأة يف يدها (  . 
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم .	

ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�صرتاتيجية :  الّتوقُّ

ورة والعنوان. الهدف:  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات 
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي



ملعلمي ال�سف الثاين الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 174

الّنموذج)دوري(: 
• ائغ(؟	 ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )ال�شّ يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ائغ.	 ُع اأّن امراأة ا�شرتت لبنتها ذهًبا من حمّل ال�شّ املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ
• الّتطبيق)دوركم(: 	
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة  

الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�س.
التهيئة:

• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ
ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدث، ونخمِّ

الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:
ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�ّسابقةما مل اأفهمه من الِفقرة املقروءةما فهمته من الِفقرة املقروءة

النموذج ) دوري ( :
• ُع اأن تقول 	 يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل التي تبداأ بكلمة: ذهبت ...وقالت ،ثّم يفكِّر مع نف�شه ،ويقول: ماذا اأتوقَّ

ة؟،ويقول :�شتقول لها �شكًرا يا اأّمي، هذا العقد جميٌل. الأمُّ لبنتها بعدما ا �شرتت لها عقًدا من الف�شّ
•  يوا�شل املعلِّم قراءة الِفقرة حّتى  كلمة...العقد، ويقارن بني ما توّقعه، وما هو مكتوب.	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• ائغ ؟	 ي، ويتوّقع معهم اأّن من �شنع العقد هو ال�شّ يقراأ املعلِّم والتَّالميذ العبارة التي تبداأ بكلمة: اإّنه... يا اأمِّ
• ،ثّم يقومون بقراءة ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة :يا ابنتي، ويقارنون توّقعاتهم مبا ورد يف العبارة.	

الّتطبيق)دورنا(:
• ا اآخر عبارة يف النَّ�س التي تبداأ بكلمة : فهو...،مثل ،وي�شاألون اأنف�شهم: ماذا نتوّقع اأن تكون 	 يقراأ الّتالميذ فرديًّ

ائغ؟ يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو  امل�شوغات التي ي�شنعها ال�شّ
مكتوب.

• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شلوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها مبا 

اجعة ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثاين-عامل النظافة937 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ظ( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت:)َظ، ِظ – ُظ – ظا- ظو – ظي - ْظ(.	
• كلمات التطبيق: )نَظرت – تنتِظر- نظيف - 	

تْظهر- حمظوظة –ظافر -  نحافظ(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ظ(. 
ال�سوت : )َظـ – ِظـ -  ظيـ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َظِريٌف – ِريٌف( ، )َمَناِظٌر – َمَناٌر(.	
• الإ�سافة : )لٌم – َظالٌم( ، )ِريٌف -َظِريٌف(.	
• ُر(، 	 ال�ستبدال:)َتْنَتِظُر - َتْنَت�سِ

)َنِظيٌف - َنِحيٌف(.    

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ظ( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ِظـ - ظيـ - ظو – ُظـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

) تنتِظر- نظيف - حمظوظة – نحافظ(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ظ( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ظا – َظـ - ْظـ(.	
• كلمات التطبيق: )ظا/فـ/ـر  = ظافر( 	

   ) نـ/ظـ/ـرت = َنظرت( ، )تْظـ/ـهـ/ـر  = َتْظهر(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:  اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. | املفردات :  النافذة – ما اأجمَل - ن�شيٌط .

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• "النافذِة"اإىل 	 من  �ُشعاُد  )نظرت  اجلملة  ويقراأ  )الناِفذة(،  وهي  معناها  معرفة  املــراد  الكلمة  املعلم/ـة  يحدد   : م 

 الـــ�ـــشـــارِع(، ثــم يــحــدد الــكــلــمــات املــفــتــاحــيــة )نــظــرْت �ــشــعــاد مــن - اإىل الــ�ــشــارع(؛ ملــعــرفــة املــعــنــى املــ�ــشــتــهــدف، وهــو: 
بَّاك( .  ا ال�شُّ  )الفتحة التي يف جانب البيت وننظر من خاللها وت�شمى اأي�شً

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• ي ! اإنه نظيٌف( ، وي�شاأل 	 م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) "مااأجمَل" �شارَعنا يا اأُمِّ

التالميذ عن الكلمة املــراد  معرفة معناها ، وهي : )ما اأجمَل ( ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف 
حتديد معنى الكلمة وهي )�شارعنا - اإنه نظيٌف( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو :    )منظره جميٌل لأنه نظيٌف (  . 

التطبيق ) دوركم ( :
• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) الف�شُل يعود اإىل عامل النظافة يا �ُشعاُد ، اإنه رُجٌل  "َن�ِشيٌط" ي�شتيقُظ كّل �شباٍح ( 	

على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) َن�ِشيٌط ( ، ثم ي�شتخرجون 
الكلمات املفتاحية وهي ) الف�شُل يعوُد اإىل عامل النظافة - ي�شتيقُظ كل �شباح ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : 

) قوي ويحبُّ العمَل(. 
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	
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ورة  اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل العنوان وال�شُّ

اال�صرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية : 

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

الهدف:  اأن يحّدد الّتلميذ مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتية.

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )عامل الّنظافة(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع: اأّن ال�ّشارع غري نظيف ،واأّن العامل يقوم بتنظيفه.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه التالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ

التهيئة:
• يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �شنقراأ  عبارات اأو فقراٍت من النَّ�س ،ونقف عند بع�س كلماتها ،اأو يف 	

نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة متّكننا 
من فهمه، وفقاً للجدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�ّسابقةما مل اأفهمه من الِفقرة املقروءةما فهمته من الِفقرة املقروءة

الفهم القرائي
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الّنموذج)دوري(:
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س: عامل الّنظافة ب�شوٍت عاٍل ،ويقول: اأنا فهمت اأّن ال�ّشارع نظيف ، ومل اأفهم كيف 	

عرفت �شعاُد اأنَّ ال�ّشارَع نظيٌف.
• اإىل ال�ّشارع ،فتاأّكدت من 	 اأّن �شعاَد نظرت من النَّافذة  �شاأعود لقراءة الِفقرة ،ثّم  يقراأ ،ويقول: وجدُت يف الِفقرة 

قولها : اإّن ال�ّشارع نظيٌف.  
هة)دورنا(: املمار�سة املوجَّ

• يقراأ املعلِّم والتَّالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة: قالت...لها، ويراقبون ما قروؤوه، بقولهم: فهمنا اأّن عامل 	
الّنظافة  عامل  اأّن  كيف  نفهمه:  مل  ،ومــا  مغّطى  �شندوق  يف  ،وي�شعها  القمامة  ،ويجمع  ال�ّشارع  يكن�س  الّنظافة 

ي�شتطيع القيام بتلك الأعمال كّلها؟
• �شنعود لقراءة الِفقرة، ثّم يقولون : وجدنا يف الِفقرة اأّن عامل الّنظافة ن�شيط ي�شتيقظ مبّكًرا كّل �شباح ،فيتمّكن 	

من القيام بتلك الأعمال.
الّتطبيق)دوركم(:  

• ينّظم املعلِّم الّتالميذ يف جمموعات ملراقبة ما مل يفهموه.	
• ت: يقولون: فهمنا اأّن �شعاد هي التي كانت تتحّدث عن عامل الّنظافة، وواجبنا جتاهه، ويدّونونه يف كّرا�شاتهم .، 	

ويقولون: اإّن ما مل نفهمه، هو :من الذي كانت تتحّدث اإليه �شعاُد، ويدّونونه يف كّرا�شاتهم.
• ت: �شنعود لقراءة النَّ�س ملعرفة مع من كانت تتحّدث �شعاُد.  	
• اجعة.	 لت اإليه ،وي�شاركهم املعلِّم يف تقدمي التَّغذية الرَّ تعود املجموعات لقراءة النَّ�س، ،ثّم تعر�س ما تو�شّ

مالحظات املعلم
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احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-�شرف املهنة938 اجلزء الثاين

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )ز( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َز – ِز – ُز – زا- زي – زو – ْز(.	
• –زجاج  - 	 – نزور  )زائر  كلمات التطبيق: 

اأزرق – زياد – نزيل - َزيد(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ز(. 
ال�سوت : )ْز- َز – ِز( .

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )اأََماٌن –اأَْزَماٌن(  ، )اأََرٌق - اأْزَرٌق(.	
• ال�ستبدال:)َزْيٌت – َبْيٌت( ، )ِزَياٌد - اإَِياٌد(.	

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ز( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )زا - ْز -  ِز -  َز(.	
• كلمات التطبيق: 	

)زائر - اأْزرق - زياد -  َزيد(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ز( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )ُز - زيـ - زو(.	
• كلمات التطبيق: )ُز/جا/ج = ُزجاج(	

)نـ/ـزيـ/ـل = نزيل( ، )نـ/ـزو/ر = َتزور(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات

املفردات
اال�صرتاتيجية :  ي�شتخدم املعلم ال�شرتاتيجية املنا�شبة لتو�شيح هذه املفردات.

ُب.  املفردات :  قرطا�س - اإزميل - مقدار - فدائي - َتْعُمُر - ُتخ�شِ

الوعي ال�صوتي : 
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اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل العنوان 

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• من 	 اأو  العنوان،  ورة  ال�شُّ خالل  من  نتوّقع  اأن  ميكننا  القراءة  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعلِّم  يخاطب 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:
ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ

)من خالل ال�صورة / العنوان(
عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(:
• يعر�س املعلِّم/ـة العنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )�شرف املهنة(؟	
• ُع اأن يقوم الّتلميذ مبهام بعج عودته من املدر�شة.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• يعر�س املعلِّم العنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

الفهم القرائي

اال�صرتاتيجية :  الّتلحني واحلمولة الفكرّية: 

الهدف:  | اأن يحّدد الّتلميذ معاين بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.

التهيئة:
• ئي�شة يف النَّ�س، من خالل الإجابة 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �شنتعّلم كيف نحّدد الفكرة الرَّ

عن جمموعة من الأ�شئلة، وهي: 
• ما الذي يدور حوله النَّ�س؟	
• ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�س؟ 	
• �س النَّ�س؟	 كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف النَّ�س بجملة واحدة تلخِّ
• وذلك فقاً للجدول الآتي:	

الفكرة العامة للن�صالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة

ما تدور حوله.

اأكرث املعلومات اأهمية

اجلملة املعربة عن املقروء.
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النموذج ) دوري ( :
• يقوم املعلِّم بتلحني الّن�شيد برتديد نغمه بيًتا بيًتا دون لفظه، والّتالميذ ي�شتمعون اإليه.	
• يقراأ املعلِّم البيتني: الأّول والّثاين، وي�شاأل نف�شه: 	
• ما الذي حتّدث عنه البيتان؟ حتّدث البيتان عن الّتكامل بني الّدرا�شة ومزاولة املهن.	
• ما الأدوات التي ي�شتخدمها الّتلميذ للّدرا�شة والعمل؟ القلم والقرطا�س والإزميل واملن�شار. 	

هة)دورنا(:  املمار�سة املوجَّ
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الّن�شيد لفًظا وتلحيًنا مّرًة اأو مّرتني.	
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ البيتني الّثالث، والّرابع، ويطرح املعلِّم الأ�شئلة الّتالية، ويجيب عنها هو والّتالميذ مًعا:	
• عمَّ يتحّدث البيتان؟.	
• ما اأهمّية كلٌّ من العلم والعمل يف احلياة؟	
• يجيب املعلِّم والّتالميذ مًعا:	
• يتحّدث البيتان عن اأهمية العلم والعمل.	
• بالعلم والعمل تعّمر الّديار ،وتخ�شب الأر�س.	

الّتطبيق)دوركم(: 
• اٍت.	 يطلب اإىل الّتالميذ جميًعا فتح الكتاب وترديد الّن�شيد لفًظا وتلحيًنا عّدة مرَّ
• يقراأ الّتالميذ البيتني: اخلام�س ،وال�ّشاد�س، ويطلب اإليهم املعلِّم الإجابة عن الأ�شئلة الّتالية:	
• عّم يتحّدث البيتان؟ 	
• ما املهن التي وردت يف البيتني؟	
• هات اآية، اأو حديثًّا يحّثان على طلب العلم؟	
• يجيب الّتالميذ عن الأ�شئلة ثنائيًّا، ثّم يعر�شون اإجاباتهم. 	
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم لإجابات بع�س املجموعات الّثنائية، ويقّدم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم

• ورة( وما 	 يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
ورد يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها 

اجعة. مبا ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ
مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-ميناء عدن1039 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )د( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َد – ِد – ُد – دا - دي – دو – ْد(.	
• كلمات التطبيق: 	

)�ساهَد – تدور – نادر- دار- مدينة – ُدنيا - بْدر(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )د(. 
ال�سوت : )ِد – دو( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )َناِدٌر - َناٌر( ، )ِدَماٌء – َماٌء(.	
• ٌر(.	 ال�ستبدال:)َيُدوُر – َيُفوُر( ، )َناِدٌر - َنا�سِ

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)د( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ِد - ديـ - دو - ْد(.	
• كلمات التطبيق: 	

)نادر- مدينة - تدور – بْدر(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )د( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َد – دا - دو(.	
• كلمات التطبيق: )�سا/هـ/ـد  = �ساَهَد(	

    )دا/ر =  دار( ، )يـ/ـدو/ر = يدور(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. | املفردات :  امليناء – را�شية - الر�شيف  .

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )امليناُء( ، ويقراأ اجلملة ) ويف "امليناِء" �شاهَد اأحمُد ال�شُفَن 	

ُفَن را�شية( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )املكان الذي  را�شية( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )�شاهَد اأحمُد - ال�شُّ
تقُف فيه ال�شفن يف البحر( . 
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) ويف امليناء �شاهد اأحمُد ال�شفن "را�شيًة"  ُقرب 	
الر�شيف ُتْفِرُغ حمولتها ( ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املــراد  معرفة معناها ، وهي : )را�شيًة ( ، ويناق�شهم يف 
املعنى  ملعرفة  ؛   ) تفِرُغ حمولَتها  الر�شيف  ُقــْرَب   ( وهي  الكلمة  معنى  ت�شاعد يف حتديد  التي  املفتاحية  الكلمات 

امل�شتهدف ، وهو : ) واقفٌة (  . 
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) �شاهَد ال�شفن ُقرَب "الر�شيِف" ُتْفِرُغ ُحُمولَتها ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم   	
ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )الر�شيف( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي )ال�شفن قرب 
- را�شية - ُتفِرُغ حمولتها(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو: )املكان الذي تقف بجانبه ال�شفن لإنزال ما عليها من 

حمولة اإىل خارج البحر(.
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

ورة/ العنوان اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:  | اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج ) دوري ( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )ميناء عدن(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن �شفًنا يف البحر �شرت�شو يف ميناء عدن ؛لتفريغ حمولتها.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ
• الّتطبيق)دوركم(:	
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شل اإليه التالميذ ، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة

الهدف:   يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

الّنموذج )دوري(:
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س : ميناء عدن التي تبداأ بكلمة: ذهب ...للميناء . .	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الّتالية،ثّم يجيبون عنها:	
• اأين ذهب اأحمد؟ اإىل مدينة عدن	
• من الذي ذهب مع اأحمد؟ والده	
• ماذا زار اأحمد من والده يف مدينة عدن؟ ميناء مدينة عدن.	
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املمار�سة املوّجهة)دورنا(:
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمتي :ويف امليناء....الب�شائع. ،ثّم ي�شاألون اأ�شئلة ويجيبون عنها:	
• فَن	 ماذا �شاهد اأحمُد يف امليناء؟ ال�شُّ
• �شيف	 فن را�شيًة؟ قرَب الرَّ اأين كانت ال�شُّ
• فن تر�شو قرب الّر�شيف؟ لتفريغ حمولتها من الب�شائع	 ملاذا كانت ال�شُّ

الّتطبيق)دوركم(:  
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة من النَّ�س التي تبداأ بكلمة: �شاأل... املختلفة ،ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء 	

ال�شتفهام الآتية: )ماذا؟ ما؟ من؟( ، ثّم يجيبون عنها.
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم لأ�شئلتهم واإجاباتهم، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-حجة1040 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
باأنواع 	• احلرف  �سوت  التلميذ  ميّيز  اأن 

التنوين )ال�سم، الفتح، والك�سر( عند اإ�سافتها 
اإىل كلمات معطاة �سماعًا.

ال�سوت : التنوين باأنواعه )ال�سم، الفتح، والك�سر(
كلمات التطبيق: 

)مدينة ٌ  – قلعًة – مرتفعٍ (.

متييز اأ�سوات احلروف باأنواع التنوين
)ال�سم ، الفتح ، والك�رس(

• الهدف:	
اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي التنوين 	•

)ال�سم، الك�سر، والفتح(.
ال�سوت:التنوين باأنواعه )ال�سم، الفتح، والك�سر(.

كلمات التطبيق: 
      )مـ/ـِديــ/ــَنــ/ــة ٌ  = مديَنٌة( ،

  )جـَ/ـبـ/ـلٍ  = جبلٍ ( ، )قلـ/ـَعــ/ـًة = قلَعًة(.

قراءة كلمات حتوي �سوت احلرف باأنواع التنوين
)ال�سم، الك�رس، والفتح(

كلمات   - �سوتيًا   - الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات: التنوين )ال�سم، الك�سر، 

والفتح( اإىل مقاطعها ب�سكل �سحيح .
ال�سوت:التنوين باأنواعه )ال�سم، الفتح، والك�سر(.

كلمات التطبيق: 
)مرتفعٍ  – ميدان ٌ - تاريخًيا – عالية(.

تقطيع الكلمات

• الهدف:	
اأن ميّيز التلميذ �سكل احلرف باأنواع التنوين 	•

اإىل  اإ�سافته  عند  والفتح(  الك�سر،  )ال�سم، 
كلمات معطاة .

ال�سوت:التنوين باأنواعه )ال�سم، الفتح، والك�سر(.
كلمات التطبيق: 

)جميلٌة - ثانيًة -  جبٍل(.  

متييز �سكل احلرف باأنواع التنوين )ال�سم، الك�رس، والفتح(
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. | املفردات :  قلعة – ُت�ْشِرُف - ميدان .
التهيئة:

• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام ما ي�شمى مفاتيح ال�شياق .	
الّنموذج)دوري(:

• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) َقْلعُة ( ، ويقراأ اجلملة )...فيها "قلعُة" القاهرة امل�شهورة 	
التي بناها اأجدادنا ( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية ) التي بناها اأجدادنا( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )الق�شر 

املبني يف مكان مرتفع  ( . 
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ،وهي : )"ُت�شرُف" قلعة القاهرة على مدينة حجة من كل 	
اجلهات ( ، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) ُت�ْشِرُف( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، وهي )قلعة القاهرة - من كل اجلهات ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو: 

، ويراها النا�س من جميع اجلوانب( . )ُتِطلُّ
التطبيق ) دوركم ( :

• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة ) يوجُد يف حجة ميداٌن ف�شيٌح ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة 	
املراد  معرفة معناها ، وهي : )ميداٌن ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي )يوجُد يف حجة - ف�شيٌح(؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) املكان الوا�شع (  . 
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
•  م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة / العنوان اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو  العنواَن، اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة  

الهدف: يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

الّنموذج )دوري(:
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س: حّجة التي تبداأ بكلمة: حّجة ... وتنتهي مرتفع 	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الآتية:	
• اأين تقع مدينة حّجة؟ فوق جباٍل عالية.	
• ما ا�شم القلعة امل�شهورة فيها؟ القاهرة.	
• من بنى قلعة القاهرة يف مدينة حّجة؟ اأجدادنا اليمنيون.	

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات 
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )حّجة(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن يف حّجة قلعًة فيها مباين، وتطلُّ على املدينة.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة. 	 ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شل اإليه التالميذ ، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ
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 املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• عن 	 ويجيبون  اأنف�شهم  ي�شاألون  ،ثــّم  ت�شرف....املدينة  بكلمة:  تبداأ  التي  الّثانية  الِفقرة  والّتالميذ  املعلِّم  يقراأ 

اأ�شئلتهم:
• ما القلعة الأخرى يف حّجة؟ قلعة النُّعمان	
• اأين تقع قلعة الّنعمان؟ جنوب مدينة حّجة	

الّتطبيق)دوركم(:  
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة التي تبداأ بكلمة:يوجد...كبري، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء ال�شتفهام 	

الآتية: ماذا؟ اأين؟ 
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة الّتالميذ واإجاباتهم، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-اإب اخل�شراء1041 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف )ذ( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َذ – ِذ – ُذ – ذي - ذو – ذا – ْذ(.	
• 	 – – ِذياب  – ُذباب  )اأخــَذ  كلمات التطبيق: 

يوؤذي – اأذاب – يذوب – يْذرف(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ذ(. 
ال�سوت : )ذو – ْذ - ُذ - َذ( .

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )ُنُذْور – ُنْور( ، )َيْذَهُب – َيَهُب(.	
• الإ�سافة : )َباٌب – ُذَباٌب( ، )ُنور - ُنُذور(.	
• ال�ستبدال:)ِذَياٌب - ِغَياٌب( ، 	

)َيْذِرُف- َيْعِرُف(.    

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ذ( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ُذ – ِذ – ذي – ذا(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ُذباب – ِذياب - يوؤذي – اأذاب (.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ذ( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َذ – ذو – ْذ(.	
• كلمات التطبيق: )اأ/خـ/ـَذ  = اأَخذ(	

) يـ/ـذو/ب = َيذوب( ، )يْذ/ر/ف = َيْذرف(.  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

النموذج ) دوري ( : 
• م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )ِرْحلة( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

َرحَل ، يرَحُل ، �شاأرحُل( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )ِرحلة( .
• م :  يقراأ املعلم/ـة كلمة )ِرحلة( يف �شياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)�َشَفٌر وانتقال من مكان اإىل مكان 	

اآخر(.
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )تك�شو( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
العائلة وهي )ك�شت ، تك�شو ، ِك�شاًء( ، ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )تك�شو( . 

• ي(.	 يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة )تك�شو( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو:)ُتغطِّ
التطبيق ) دوركم ( :

• م : يحدد  املعلم/ـة كلمة ) الغزيرة ( للتالميذ، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة.	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ .	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )عائلة الكلمة(

الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س  . املفردات :  ِرْحلة – تك�ُشو - الغزيرة. 

ورة/ العنوان  اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة/العنوان. الهدف:   يتوّقع الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورة اأو العنواَن،  اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
نها يف النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة،  خاللهما  مًعا الأحداث التي �شتقع يت�شمَّ

وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات
منا�سبة توقعاتي )من خالل ال�صورة / العنوان(

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع يف  اأثناء القراءة  

الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث الّتالية يف اأثناء القراءة.

التهيئة:
• اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 ُف يف  يخاطُب املعلِّم ُالّتالميَذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة النَّ�س �شنتوقَّ

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�شَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

ُعُه اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

النموذج)دوري(: 
• ر مع نف�شه 	 يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من در�س: اإّب اخل�شراء التي تبداأ بكلمة: قام... الّتالميذ ،ثّم يفكِّ

ُع اأّن اخل�شرة قليلة يف املدينة، ثمَّ يوا�شل املعلِّم قراءة الِفقرة حّتى  كلمة...املدينة، ويقارن بني ما  ،ويقول: اأتوقَّ
توّقعه، وما هو مكتوب، فيقول: لقد كانت توّقعاتي غري منا�شبة؛ لأّن اخل�شرة تك�شو �شواحي املدينة.

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والتَّالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة: �شاأل... املعلِّم	
• يقول املعلِّم والّتالميذ: نتوّقع اأّن ت�شمية اإّب بهذا ال�شم كان �شببه؛اأّن الأمطار ت�شقط بغزارة على وديانها وجبالها 	

،ثّم يقومون بقراءة ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة :الأ�شجار، ويقارنون توّقعاتهم مبا ورد يف العبارة.
الّتطبيق)دوركم(:

• ا الِفقرة الّثالثة من النَّ�س التي تبداأ بكلمة : اأو �شاأل...،ذلك ،وي�شاألون اأنف�شهم: ماذا يزرع يف 	 يقراأ الّتالميذ فرديًّ
حمافظة اإب؟ يوا�شل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�س، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب،

• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل توقعات التالميذ وما تو�شلوا اإليه من خالل املقارنة، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

النموذج )دوري( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )اإّب اخل�شراء(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن مدينة اإّب جميلٌة ،وفيها اأ�شجاٌر كثريٌة.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:  
• ورة والعنوان، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم ي�شري اإىل اأّنه ميكن لهم الّتاأّكد من منا�شبة توّقعاتهم يف نهاية الّدر�س.	

• ورة( وما 	 يف نهاية هذه ال�شرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�شرتاتيجية )التوقع من خالل ال�شُّ
ورد يف الن�س املكتوب، ثم ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�شرتاتيجّية نف�شها 

اجعة. مبا ورد يف النَّ�س املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ
مالحظة
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثاين-دار احلجر1042 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)غ( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )غـَ –غـِ – غـُ  غا – غو – غي – غـْ(.	
• كلمات التطبيق: )غرب – غا�ش – يغو�ش 	

�سغري- غربان – الغرفة -  تْغرب(.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )غ(. 
ال�سوت : )غـَ  – غـُ - غيـ  -  غـْ( .

كلمات التطبيق: 
• الإ�سافة : )لٌم – ُغالٌم( ، )ِريٌق - َغِريق(.	
• ِفرٌي( ، 	 ِغرٌي - �سَ ال�ستبدال:)�سَ

)َتْغُرُب - َتْهُرُب(.    

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)غ( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )َغـ - ِغـ - غو - ُغـ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)غرب - غربان - يغو�ش - الغرفة (.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )غ( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت : )َغا - ـغيـ - ـْغـ(.	
• كلمات التطبيق: )غا/�ش = غا�َش(	

غري( ، )تغـْ/ـر/ب  = َتْغرب(. )�سـ/ـغيـ/ـر = �سَ  

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

النموذج ) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )الآثار( ، ويقراأ اجلملة )وملاذا دار احلجر؟ اأجاب الأب: لأنه 	

ياُح( ، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )داراحلجر، العظيمة، التي ياأتي اإليها  من "الآثار" العظيمة التي ياأتي اإليها ال�شُّ
ياُح(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )املباين القدمية التي بناها اأجدادنا منذ زمن بعيد جداً( .  ال�شُّ

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• ياُح" من كلِّ مكان( ، وي�شاأل 	 م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) ياأتي اإليها "ال�ُشّ

، ويناق�شهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�شاعد يف   ) ياُح  ، وهي : )ال�شُّ املــراد  معرفة معناها  التالميذ عن الكلمة 
حتديد معنى الكلمة وهي )ياأتي اإليها - من كل مكان ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الزائرون (  .  

التطبيق ) دوركم ( :
• ت : يعر�س املعلم/ـة جملة )قام ببنائه رجاٌل "ماهرون" وهو ي�شهُد بجهد من قام ببنائه( على التالميذ، فيقروؤونها 	

مبفردهم، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي: ) ماهرون (، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي )قام 
ببنائه رجال - ي�شهُد بجهد من قام ببنائه ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) متقنون لعملهم متميزون فيه(  . 

• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم 	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )مفاتيح ال�شياق(

ياح - ماهرون .  الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات. املفردات :  الآثار – ال�شُّ

ورة/ العنوان  اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث/ املواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات )من خالل ال�صورة / 
العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة    

الهدف:   يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل التي تبداأ من كلمة: قال ...احلجر . .	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الّتالية:	
• اأين ذهب الأب وابنه؟ اإىل وادي ظهر	
• متى �شيذهب الأب وابنه اإىل وادي ظهر؟ يوم غٍد	
• ملاذا �شيذهب الأب وابنه اإىل وادي ظهر؟ مل�شاهدة دار احلجر	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• اأ�شئلة ويجيبون عنها 	 اأنف�شهم  يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة:قال....�شنعاء، ثّم ي�شاألون 

معاً:
• ملاذا اختار الأب دار احلجر؟ لأّنه من الآثار العظيمة التي ياأتي اإليها ال�ّشواح	
•  اأين يقع دار احلجر؟ قرب مدينة �شنعاء 	

الّتطبيق)دوركم(: 
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة التي تبداأ بكلمة، :قال...املبدع، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني با�شمي ال�شتفهام 	

الّتاليني: من؟ ما؟
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

النموذج )دوري( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )دار احلجر(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُعُه: اأّن ق�شر احلجر بني فوق �شخرٍة كبريٍة.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توّقعه وما هو مكتوب، فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 م لهم التَّغذية الرَّ ل اإليه التالميذ ، ويقدِّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شّ
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-الطواف حول الكعبة1043 اجلزء الثاين

الوعي ال�صوتي : 

�صوت احلرف : 

الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ج( من 
خالل كلمات معطاة .

ال�سوت : )جـَ – جـِ – جـُ - جي – جو ـ جا- جـْ(.
 – – جامع  – جــران  )جميع  التطبيق:  كلمات 

جبال – نود - جريان – يجمعهم (.

الن�ساط )1( | متييز ال�سوت

الهدف: اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي 
وتي :) ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على  ال�سَّ

كلمات معطاة حتوي اأ�سوات حرف )ج(. 
ال�سوت : )جـُ- جـَ- جا – ِجــ(.

كلمات التطبيق: 
• احلذف : )ِجَداٌر - َداٌر(، )َجِميٌل- ِميٌل(.	
• الإ�سافة : )�ُسوٌر- ُج�ُسوٌر( ، )َماٌل - َجَماٌل(.	
• ال�ستبدال:)َجَماٌد - َرَماٌد( ، )ِحَجاٌر - ِحَماٌر(.	

الن�ساط )1(|معاجلة الأ�سوات �سماًعا 
)ا�ستبدال، حذف، اإ�سافة(

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�سوات حرف:)ج( اإىل مقاطعها 

ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )ُجــ - جا - ِجــ - ــجو(.	
• كلمات التطبيق: 	

)جران – جامع - جبال - نود(.

الن�ساط )2(  | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي 	
وتية  . اأ�سوات  حرف )ج( وفق مقاطعها ال�سّ

• ال�سوت:)ُجـ - َجـ  - جا(.	
• كلمات التطبيق: )ُجبــ / ــرا/ٌن - ُجران( ، 	

)جــ/ــِميــ/ــُع = جميٌع(، )جا/ِمــ/ــٌع = جامٌع(.

الن�ساط )2( | مزج الأ�سوات
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التهيئة:
• اليوم �شوف نتعلم ا�شرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

النموذج ) دوري ( : 
• م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )احلجُّ ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

)حجَّ ، يُحجُّ ، احلاجُّ ( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )احلجُّ ( . 
• اأركــان الإ�شالم اخلم�شة ( ويقول : اإذن معنى 	 م : يقراأ املعلم/ـة كلمة )احلــجُّ ( يف �شياق  اجلملة )احلج ركٌن من 

الكلمة هو اأداء فري�شة احلج يف مكة املكرمة وهو الركن اخلام�س من اأركان الإ�شالم ( .
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ُه( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 م ت : يقول املعلم/ـة و التالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )يتوجَّ
ُه( .  ه( ، ون�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )يتوجَّ ها ، التوجُّ العائلة وهي )توّجَه ، توجُّ

• ُه ( يف �شياق اجلملة وي�شتنتجون معناها وهو  :)يذهُب( .	 م : يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة ) يتوجَّ
التطبيق ) دوركم ( :

• م : يحدد  املعلم/ـة كلمة )يطوُف( للتالميذ يف �شياق اجلملة، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد 	
معنى الكلمة.

• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�صرتاتيجية :  امل�شتقات )عائلة الكلمة(

الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�شرتاتيجية يف الدر�س . املفردات :  احلجُّ – يتوجه - يطوُف. 

ورة/ العنوان  اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات )من خالل ال�صورة / 
العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة   

الهدف:   يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج)دوري(: 
• واف حول الكعبة التي تبداأ بكلمة:احلج ... وتنتهي اخلم�شة.	 يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�س الطَّ
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه:	
• كم اأركان الإ�شالم؟ خم�شة.	
• ما الّركن اخلام�س من اأركان الإ�شالم؟ احلّج اإىل بيت الّل يف مّكة املكّرمة	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة: ويف....احلّج، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم اأ�شئلة ويجيبون عنها معاً:	
• متى يوؤّدي امل�شلمون احلج؟ اأين يوؤّدي امل�شلمون فري�شة احلج؟ 	
• وؤالني مًعا:	 يجيب املعلِّم والّتالميذ عن ال�شُّ
• يوؤّدي امل�شلمون احلج يف �شهر ذي احلّجة.	
• يوؤّدي امل�شلمون فري�شة احلج يف مّكة املكّرمة؟   	

الّتطبيق)دوركم(: 
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة التي تبداأ بكلمة: يطوف...ال�ّشالم، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء ال�شتفهام 	

الآتية: كم؟ اأين ؟ كيف؟
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

النموذج )دوري( :
• ورة والعنوان، وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )الّطواف حول الكعبة(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُع اأّن احلّجاج يطوفون حول العبة يف مّكة املكّرمة.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(:
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�س،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�شبة توقُّ

الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب، فيقول: لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه التالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شَ
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةالأ�شبوع واليومالتاريخعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
-امل�شجد الأق�شى1044 اجلزء الثاين

�صوت احلرف : 

• الهدف:	
و)الـ( 	• القمرية  )الـ(  نطق  بني  التلميذ  ميّيز  اأن 

وكلمات  حروف  اإىل  اإ�سافتها  عند  ال�سم�سية 
معطاة.

• ال�سوت : )الـ( القمرية و)الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

  )امل�سجد - التالميذ - الف�سل - ال�سريفني - اليهود(.

التمييز بني نطق )الـ( القمرية و)الـ( ال�سم�سية 
مع احلروف والكلمات

• الهدف:	
)الـ( 	• حتوي  معطاة  كلمات  التلميذ  يقراأ  اأن 

القمرية و)الـ( ال�سم�سية.
• ال�سوت : )الـ( القمرية و)الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

     )الـ/ـم�سـ/ـجـ/ـد=امل�سجد، 
)التـ/ـتـ/ـال/ميـ/ـُذ= التالميُذ(.   

قراءة كلمات حتوي �سوت )الــ( القمرية و)الــ( ال�سم�سية

• كلمات 	 -�سوتيًا-  الّتلميذ  ُيحّلل  اأن   : الهدف 
و)الـــ(  القمرية  ـــ(  )ال اأ�ــســوات:  معطاة حتــوي 

ال�سم�سية اإىل مقاطعها ب�سكل �سحيح .
• ال�سوت : )الـ( القمرية و)الـ( ال�سم�سية.	
• كلمات التطبيق: 	

الة - املعلم(. )التَّالميذ – الف�سل  - ال�سَّ

تقطيع الكلمات
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املفردات
اال�صرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن ي�شتخدم التالميذ ال�شياق يف حتديد معاين الكلمات . | املفردات :  يقُع – ماأ�شوٌر - املحتلني.

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج ) دوري (:
• "يقُع" امل�شجُد 	 اأيــن  يذكُرلنا  )مــن  اجلملة  ويقراأ  )يــقــُع(،  وهــي  معناها  معرفة  املــراد  الكلمة  املعلم/ـة  يحدد   : م 

الأق�شى؟(، ثم يحدد الكلمات املفتاحية )من يذكُر -  اأين(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف  وهو: )يكون، اأين مكانه(. 
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى، وهي: )امل�شجُد الأق�شى "ماأ�شوٌر"حتت �شيطرة اليهود، 	
وقد حاولوا اإحراقه(، وي�شاأل التالميذ عن الكلمة املراد معرفة معناها، وهي : )ماأ�شوٌر (، ويناق�شهم يف الكلمات 
اإحراقه(؛  - حاولوا  اليهود  �شيطرة  الأق�شى حتت  )امل�شجد  الكلمة وهي  ت�شاعد يف حتديد معنى  التي  املفتاحية 

ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو : )يتحكمون فيه دون غريهم(. 
التطبيق ) دوركم ( :

• التالميذ، 	 على  "املحتلني"(  اليهود  من  ُروه  ُيــحــرِّ اأن  جميعاً  امل�شلمني  على  )يجُب  جملة  املعلم/ـة  يعر�س   : ت 
فيقروؤونها مبفردهم، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها، وهي: )املحتلني( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية 

ُروه من اليهود(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الذين اأخذوا مالي�س لهم(. وهي )يِجُب على امل�شلمني اأن ُيحرِّ
• م : ي�شتمع املعلم/ـة للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م : يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ.	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/ العنوان  اال�صرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• من 	 اأو  العنوان،  ورة  ال�شُّ خالل  من  نتوّقع  اأن  ميكننا  القراءة  قبل  قائاًل:  الّتالميذ/الّتلميذات،  املعلِّم  يخاطب 
نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة، وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي:

ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات 
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الفهم القرائي
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اال�صرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة   

الهدف:    يوّظف اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة لفهم املقروء.

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�س 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني بع�س  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
اأ�شماء ال�شتفهام التي منها: من، ومتى، واأين، وما، وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�شامل�شجد الأق�شى التي تبداأ بكلمة:دخل ...العربّية.	
• ي�شاأل املعلِّم نف�شه ويجيب عنها، م�شتعيًنا بالأ�شئلة الّتالية:	
• من الذي حّي الّتالميذ يف الف�شل؟ املعلِّم	
• عّم تتحّدث الِفقرة؟ امل�شجد الأق�شى	
• اأين يقع امل�شجد الأق�شى؟ يف مدينة القد�س بفل�شطني	

املمار�سة املوّجهة)دورنا(: 
• اأ�شئلة 	 اأنف�شهم  ي�شاألون  ،ثّم  املعلِّم....املعراج  بكلمة:  تبداأ  التي  النَّ�س  ِمن  الّثانية  الِفقرة  والّتالميذ  املعلِّم  يقراأ 

ويجيبون عنها:
• ما ف�شل امل�شجد الأق�شى؟ امل�شجد الأق�شى هو اأوىل القبلتني ،وثالث احلرمني ال�ّشريفني	
• ما املكان الذي اأ�شري بالّر�شول حمّمد �شّلى الّل عليه و�شّلم منه؟ مّكة	
• الة ليلة الإ�شراء؟ الّنبّي حمّمٌد �شّلى الّل عليه و�شّلم	 من الذي اأّم الأنبياء يف ال�شّ

الّتطبيق)دوركم(:  
• يقراأ الّتالميذ الِفقرة الّثالثة ِمن النَّ�س التي تبداأ بكلمة :اأحمد...املحتّلني، ثّم ي�شاألون اأنف�شهم، م�شتعينني باأ�شماء 	

ال�شتفهام الّتالية: ملاذا؟ من؟ ماذا؟
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل اأ�شئلة التالميذ واإجاباتهم، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ

النموذج )دوري( :
• ورة والعنوان ،وي�شاأل نف�شه: ما الأحداث التي يتناولها ن�س )جرياين(؟	 يعر�س املعلِّم/ـة ال�شُّ
• ُعُه: اأّن امل�شجد الأق�شى يقع يف القد�س يف فل�شطني، وله مكانة كبرية عند امل�شلمني.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ
• الّتطبيق)دوركم(: 	
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�س.	 يعر�س املعلِّم ال�شُّ
• عاتهم، ويقّدم 	 الّتحّقق من منا�شبة توقُّ الّد ر�س ،ومن ثمَّ  اإليهم قراءة  الّتالميذ، ثّم يطلب  املعلِّم توّقعات  يتلّقى 

الّدعم الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول لقد كان توقعي منا�شًبا.	
• اجعة.	 ي�شتمع املعلِّم اإىل ما تو�شل اإليه التالميذ ، ويقدم لهم التَّغذية الرَّ
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